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Flori pentru mama 
 

Prof.  Amariei-Vieriței Elena 
Școala Gimnazială Nr. 1 Albești, 

jud. Botoșani 
 
Nu întâmplător în anotimpul primăvara, care aduce cu el optimism, dragoste de viață și de 

frumusețe, sărbătorim ziua celei mai dragi ființe, mama. Ea ne-a dat viață și ne ajută să înfruntăm  fiecare 
obstacol fără să ceară răsplată pentru truda sa.  

De ziua ei vreau să-i dăruim o floare, dar acea floare ar fi prea puțin pentru mama. Ar trebui o 
floare pentru bunătatea ei, o floare pentru răbdarea ei, o floare pentru ajutorul pe care ni-l dă, o floare 
pentru nopțile nedormite atunci când eram/suntem bolnavi, o floare pentru candoarea ei, o floare 
pentru ochii ei umezi, o floare pentru privirea ei blândă, o floare pentru dragostea necondiționată, o 
floare pentru vrednicia ei, o floare pentru dăruirea ei, o floare pentru sacrificiul ei, o floare pentru 
zâmbetul ei, o floare pentru ......și vă rog pe voi cei care aveti mame să adaugați și alte flori pe care le 
merită mama pentru a forma cel mai mare și mai minunat buchet. 

Aceste flori să fie mesagerii dragostei noastre nemărginite pentru ea. 
Un mărțișor, o floare rară 
Ce-a înflorit în primăvară,  
Aleasa-acum de noi cei mici 
Pentru părinti, copii, bunici. 
Un mărțișor, o floare rară  
Culeasă-n prag de primăvară, 
Pentru a mea maică iubită 
Cu dragoste nemărginită. 
Un mărțișor, o floare rară 
Trimisă-n dar de primăvară, 
Buchet de inimi iubitoare 
Pentru această sărbătoare. 

 



 

 

 

  

 



Ce înseamnă să fii părinte 
- Studiu de specialitate - 

 
Educ. Andrei Ana 

Grădiniţa Valea Mânăstirii, Gorj 
 
Termenul „familie” provine din limba latină – „famulus” (servitor), care conform Dicționarului 

etimologic al limbii latine reprezenta „ansamblul sclavilor și al servitorilor care trăiau sub același 
acoperiș, iar apoi casa în întregime: pe de o parte stăpânul, pe de alta soția, copiii și servitorii” (cit. in. 
Bulgaru, M, p. 80). Prin extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă agnati (rudele pe line paternă) 
și cognati (rudele pe linie maternă) și să devină sinonimă cu gens (comunitate formată din toate rudele de 
sânge), în limbaj comun, dar nu și în cel juridic. Putem spune deci, că familia este una dintre cele mai 
vechi și mai stabile forme de comunitate umană, asigurând evoluția și continuitatea vieții sociale. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal 
este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în 
ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate 
de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai 
ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod 
conștient o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor 
copilului pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva 
abilități de care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159). 

• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi 

disponibilitatea părinților de a le satisface. Dacă părinții nu știu cât de important este să-i vorbească 
copilului, să-i lase acestuia timp pentru a-i răspunde, de a-l stimula tactil, de a-l lua în brațe sau a-i vorbi 
cu blândețe, putemspune că aceștia vor eșua în misiunea lor parentală. 

• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de 

învățare. Piaget asemăna copilul cu un cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi 
lumea în care există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului aceste experiențe care adesea pe 
el îl sperie, prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria 
părintelui este de a-și stăpâni propria anxietate și de a asista cu răbdare copilul în experiențele și 
descoperirile lui. Atâta timp cât aceste activități nu sunt periculoase pentru copil, părintele trebuie să 
permită realizarea lor. 

• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe 

părinte pentru a identifica nevoile nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a 
diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte persoane, abilitatea de a prelua rolul 
altuia din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte persoane. 
O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau  descoperirile 
copilului său. 

• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. 

Așteptările față de copil sunt determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea 
părinții nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită 
nivelului său de dezvoltare sau a unor condiții speciale. 

Părintele care nu își percepe copilul în mod realist și își proiectează asupra lui propriile dorințe 
neîmplinite, va avea față de copil așteptări prea mari, nerealiste sau negative. Așteptările părinților 
influențează conduita acestora față de copil. Dacă așteptările sunt realiste, ele pot stimula copilul, 
provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci confirmate de 
evoluția copilului.  Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și 

 



la iresponsabilitate. În momentul în care așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de 
eșec, pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își dorește părintele. 

• Abilitatea de a pune limite copilului 
Aceasta este probabil cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se 

construiește în mintea copilului autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru 
autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de a fi protejat de un părinte. 

Din punctul de vedere al socializării copilului, putem spune că regulile și limitele îl ajută pe acesta 
să se adapteze mediului și grupului din care face parte. Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu 
autoritate și a restricționa cu agresivitate. Alegerea de către părinte a celei de-a doua variante poate 
conduce la un copil rebel, lipsit de respect pentru norme și reguli sau din contră, la unul extrem de timid 
și foarte temător. 

• Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea 

de a răspunde pozitiv, valorizând copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt stimulați 
adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. Se observă mai ales la copii mici că, 
imediat ce realizează un lucru (de cele mai multe ori lipsit de importanță), caută aprecierea părintelui. 
Totodată, în momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine. 

• Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu 
copilul 

Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. 
Părintele trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i 
s-ar fi putut întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Mitrofan, I., Mitrofan, N.,  Familia de A la Z, Mic dictionar al vieții de familie, Editura 
Științifică, București, 1991 
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“CEI 7 ANI DE ACASA” 
 

EDUCATOARE :ANGHEL FLORENTINA 
Gradinita nr 211,Bucuresti,sector 3 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului  

 

Dragostea părinţilor  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament",. Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu 
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti 
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom 
întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o 
prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 
ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să 
se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e 
rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

 



Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 
MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă 
el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 
RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Profesor Anghelescu Iuliana-Aurelia 
Școala Gimnazială Fărcașele, loc. Fărcașele, Olt 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
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Simpozion Național 
,,CEI ŞAPTE ANI  DE ACASĂ” 

 
Profesor invățământul primar Arinton Aurica Mitrita 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI 
 

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţională care se ţese în jurul 
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru 
fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe 
care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem 
unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea cultur ală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.  În viaţa copilului cea mai intensă perioadă de progresare este cea 
de la naștere până la perioada preşcolară. După aceasta perioadă doar rectificăm. 

Când  tinerii părinți primesc copilul lor, ca un cadou,  se transformă.  Se dezvoltă triunghiul 
emoțional, atenția părinților este îndreptată mai întâi  spre copil și apoi către pereche. În cazul în care 
există dragoste , apreciere și respect reciproc, pe scurt  părinţii  sunt  pe un plan,  copilul vede acest model 
între cei doi părinți și încearcă să imite acest lucru. În acest caz  vom primi un şcolar echilibrat emoțional. 
El  se va adapta   în timp scurt și se va simţi bine în comunitate.   

Din păcate democrația  a dat naștere la un nou model de familie în care comunicarea lipsește, pentru 
un motiv oarecare. Copilul este oglinda familiei. Încercarea părintelui de a-şi învaţa copilul să vorbească 
frumos , este în zadar , când el înșiși spune cuvinte urâte  la nervi. În mintea copilului cel mai bine se va  
întipări imaginea mamei nervoase, tatălui nervos. 

Încărcarea emoţională al unui astfel de moment este atât de mare încât  suprimă înțelegerea emoție. 
Ce este călduţ, obişnuit zi de zi nu se  inscripţionează eventual se  lipeşte. Dar evenimentele  cu 

bubuitură rămân.  
În lumea  canalelor de știri, cu foame de senzație  auzim doar povești rele despre crimă, accidente, 

jafuri, incendii și dezastre.   Ce  înțelege din acestea un copil în vârstă de şase ani? 
Nu trebuie să ne fie milă de toată lumea.Trebuie să ajutăm acolo unde putem, în comunitatea în care 

trăim acolo trebuie să-l prindem pe cel care cade în împrejurimea noastră,  să-l salutăm pe vecin, să nu 
aşteptăm să ne salute el, acolo trebuie să culegem murdăria de pe stradă, dacă colegul meu a aruncat, nu 
ignorant ,spunând că el a aruncat. 

În familiile care trăiesc în dragoste, înţelegere, în familia unde ginerele sau nora este primit cu 
respect, cu dragoste, binevoința, acolo cu respectul faţă de vârstnici nu este nicioproblemă. 

Copilul este receptiv faţă de bunici înţelege că ei sunt părinţii părinţilor. 
Ei sunt importanţi, nu pentru că au cumpărat maşină sau casă, ci pentru că sunt oamenii care au 

crescut, au educat  şi nu în ultimul rând, pe ei se pot baza, oricând aducând un sacrificiu. 
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 

întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor 
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi 
la reacţii adecvate în diferite situaţii. 

Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi 
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite 
clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor 
copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; 
deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

 



În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile 
sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
  

 



”Cei șapte ani de acasă” 
 

Prof. învățământ  primar : BAN  AGNETA 
Școala  Gimnazială  Sintea  Mare 

Județul  Arad 
 

Cei șapte ani de acasă reprezintă perioada de formare inițială a personalității copilului, perioada  
apariției primelor relații și atitudini a detașării, desprinderii copilului de câmpul perceptiv; este perioada 
de cea mai mare organizare și sistematizare a comportamentelor; este perioada cea mai puternic  marcată  
de spectaculoase salturi cantitative și calitative ale copilului. 

Pe  aceste considerente este impetuos necesar să punem bazele personalității copilului în 
conformitate cu cerințele morale ale societății. De aceea formarea deprinderilor de comportament civilizat 
la copii, ca element component al comportamentului socio-afectiv, constituie o sarcina de mare 
complexitate și dificultate atât pentru părinți (în etapa primei copilării 1-3 ani), cât și   pentru instituția de 
învățământ preșcolar în faza celei de-a doua copilării (3-6/7 ani). 

Copilăria prin excelență este simbolul bucuriei și al zborului uman, ,,startul” competiției omului cu 
el însuși, în propria-I devenire, autodesăvârșire și afirmarea sa ca valoare umană; este sinteza celor mai de 
preț valori ale vieții: pacea, înțelegerea, adevărul, binele și frumosul, bucuria și fericirea; este plenitudinea 
afirmării energiilor umane, perioada de autodepășire pentru a-și lua în stăpânire propria sa devenire 
umană și afirmarea personalității fiecarui om; este partea cea mai frumoasă a vieții cu cele mai infinite 
valori formative! Tocmai de aceea omul trebuie să-și ingrijească copilăria deoarece întreaga sa istorie se 
conturează după trăsăturile și contururile imprimate în ea. 

Iată  de ce zicala despre ,,cei șapte ani de-acasă” rezistă timpului prin marele adevăr care-l conține: 
copiii aparțin copilariei! Ei reprezintă cea mai  scumpă zestre a părinților, cea mai mare bucurie și bogăție 
a lor adevăratul ,,bot” de aur în casa fiecărui român. 

Astăzi însă nu mai putem vorbi doar despre cei șapte ani ,,de-acasă” deoarece copilul nu este doar al 
părintelui decât o scurtă perioadăde timp(1-3ani) , copilul fiind  inclus, de la vârsta de 3-6/7 ani în diferite 
forme educaționale precum învățământul preșcolar. Rămâne însă ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită  se învață  în familie urmând ca ulterior să se consolideze și să se îmbogățească în 
societate. Iar societatea va fi așa cum am pregătit-o noi copilului, prin educația începută  în familie și 
grădiniță, continuată  în școală și în societate de-a lungul întregii vieți. 

Iată cateva considerații privind educația copilului în cadrul familiei. Nici un părinte nu-și doreste ca  
odrasla sa să dea dovadă de  proasta creștere acasă sau în societate. Ei își doresc ca fiul sau fiica lor să  fie 
un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale. 

Mediul familial este acela în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare cel mai 
adesea prin imitare și nu neapărat printr-un comprtament conștient. Atenție dar  la modelele pe care le 
oferim copiilor noștri! Acum, la această vârstă este esențială conturarea și achiziționarea normelor unui 
comportament social corect. 

Această realitate aruncă pe umerii părinților o responsabilitate majoră: de noi, părinții, depinde ca 
adolescentul, tânărul sau adultul de mâine să-și imprime în toți acești șapte ani ai copilăriei 
comportamentul unor buni creștini. Iară această ,,bună-creștere” va avea forma pe care noi părinții o dăm, 
o conturăm, o creonăm prin standardele pe care le impunem.  

Iată ce trebuie să învețe un copil acasă și la grădiniță. Până la vârsta de 6/7 ani copilul trebuie să 
aibă dezvoltate, prin educația primită acasă și la grădiniță: 

-să aibă un anumit grad de autonomie (să știe să se descurce singur la îmbrăcat…), să se spele pe  
mâini-pe față, să fie ordonat; 

 



- să aiba un nivel de polițete învățate din regulile impuse de familie  sau instituția dev  educație; 

- să posede un limbaj dezvoltat care să-I permit să comunice suficient; 

- un grad de dezvoltare emoțională care să-i dea posibilitatea de a-și controla fricile și emoțiile 
precum și capacitatea de  relaționare socială. 

Printre principalele ,,ingrediente” care compun o bună creștere a copilului pe perioada celor șapte 
ani ,,de-acasă” este necesar să amintim: 

1. Salutul-exprimat prin fluturarea mâinii și continuat cu firescul ,,Bună ziua.” 
2. Comportamentul în public și cu prietenii: 
- Un copil bine crescut știe să răspundă la întrebări și să susțină la rându-i conversația, îsi așteaptă 

rândul fără să întrerupă pe cel care vorbește; 
- Își demonstrează bunele maniere, nu doar în preajma părinților ci și în preajma adulților precum și 

celorlalți copii. Astfel la grădiniță se joacă împreună cu alții copii în destindere și voie bună, se pregătesc 
și exersează prin joc rolul de adult, învață, exersează și testează comportamente corecte; își respectă 
partenerii de joacă, înțelege să se conformeze regulilor jocului. 

3. Prin imitare și suficientă practică, copilul bine educat înțelege normele sociale; deprinde cu 
ajutorul părinților sau a educatorilor ceea ce ,,se face” și ceea ce ,,nu se face” ; învață să aplice regulile 
sociale din lumea în care trăiește: să-și astepte rândul la magazin, la medic, la leagănul din parc, etc; nu 
încalcă drepturile celorlalți în afirmarea drepturilor lor; nu deranjează pe cei din jur, respect ora de 
liniște… 

4. Respectă bunele maniere la masă, baie, etc. 
5. Iși recunosc greșeala nu ca un semn de slăbiciune ci ca un semn de respect ăi demnitate 

prin acel ,,îmi pare rău” și ,,te rog” ; 
6. Un copil bine crescut învață să nu râdă  de slăbiciunea, de efectul fizic sau orice 

dizabilitate a cuiva. 
În concluzie copilul, ca cetățeanul de mâine va fi așa cum îl formăm noi părinții și educatorii lui în 

,,cei șapte ani de acasă”. 
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IMPORTANȚA CELOR 
„ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 

 
Prof. înv. Primar: Barbir Emilia Daniela 

Școala Gimnazială Măriței 
 

„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, 
şi de felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului 

adult!” 
Danion Vasile  
 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi 
educaţia necesară vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, 

sănătoşi, bine educaţi. Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, 
părinţii sunt rânduiţi de Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Sunt prea multe lucruri de spus despre educaţia copiilor şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină. 

Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui 
Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să 
simtă cât de importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu. 

Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, 
cât și la grădiniță/școală!Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea. 

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. 

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un 
mesaj bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini 
de vicii. Chiar dacă o bună parte dintre aceştia nu ezită să pomenească Numele lui Dumnezeu în interviuri 
sau cu alte prilejuri asemănătoare, nu o fac decât din superstiţie sau pentru a fi pe placul admiratorilor. 
Tinerilor trebuie să li se prezinte şi altfel de modele. Pentru orice creştin modelul este Hristos şi fiecare 
trebuie să fie conştient de acest adevăr. Dar e destul de greu ca un tânăr să-L aleagă ca model pe Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu.  

Mult mai uşor se vor apropia tinerii de sfinţi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, care Îl oglindesc pe 
Dumnezeu. Cunoaşterea vieţilor sfinţilor are de aceea un rol foarte important în formarea personalităţii 
tinerilor. 

Văzând cum sfinţii, oameni ca ei fiind, au ales lupta cu ispitele acestei lumi, netemându-se de nici 
un fel de chinuri, tinerii vor vedea un cu totul alt model de viaţă. Vor înţelege că ispitele care vin din toate 
părţile se pot respinge cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu 
poveştile. Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici 
faptele descrise în vieţile sfinţilor. 

Dar copiilor trebuie să li se explice că minunile au fost şi sunt reale, că Hristos Fiul lui Dumnezeu a 
făcut toate cele descrise de Evanghelie. Că ucenicii Săi şi urmaşii acestora au făcut o mulţime de minuni 
pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu. Minuni care nu sunt altceva decât semne ale dragostei lui 
Dumnezeu. 

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi 
Învierii Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele 
două sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, 

 



care nu are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun 
și „iepuraşul“și mai puțin,  Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de 
ajutorul Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și 
daruri din ce în ce mai diversificate, în fucție de vârstă. 

Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii 
spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia valorilor! 

Un alt prilej de poticnire pentru tineri este părerea că, deşi sfinţii au dus cu secole în urmă o viaţă 
curată, că I-au slujit lui Dumnezeu cu toată fiinţa lor, în zilele noastre nimeni nu mai duce o viaţă de 
sfinţenie; dar această părere nu corespunde realităţii! În clipa în care lumea va fi lipsită de sfinţi, va veni 
sfârşitul, însă până la acest sfârşit, Duhul Sfânt are şi va avea în fiecare vreme oameni care Îl cheamă şi la 
care vine. 

E bine ca tinerii să cunoască măcar câteva din vieţile oamenilor aleşi pe care i-a avut Biserica în 
vremea noastră. Părinţi îmbunătăţiţi care au dobândit rugăciunea neîncetată, mari duhovnici, mari asceţi, 
unii chiar făcători de minuni şi care au lăsat sfinte moaşte. 

Să cunoască tinerii marea jertfă pe care a dat-o Biserica Ortodoxă în prigoana comunistă din: 
România, Rusia, Serbia, Bulgaria. Zeci de mii de preoţi, sute de mii de credincioşi care au fost torturaţi în 
fel şi chip şi care au murit în închisori, şi nu numai acolo, pentru că nu au vrut să se lepede de Dumnezeu. 
Să cunoască tinerii cum alţii la vârsta lor în loc de desfătări au avut parte numai de cruce pentru a dobândi 
Împărăţia cerurilor. 

Biserica are modele pe care să le ofere tinerilor; mai precis, Biserica este singura care poate oferi 
adevăratele modele, chiar de la cele văzute sau auzite, pictura, icoanele, cântările, toaca, veşmintele şi 
gesturile preoților/monahilor, până la cele de taină, cum ar fi liniştea sufletească şi pacea sfântă, toate 
acestea rămân în inimile lor pentru totdeauna şi vor lucra în taină. Dacă primii îndrumători în ale 
rugăciunii sunt părinţii sau bunicii, şi copiii sunt deprinşi de mici cu rugăciunea, aceasta devine în timp 
din ce în ce mai profundă. 

Nu lipsite de importanţă sunt chipurile de eroi pe care le arată istoria. Astăzi, când vrăjmaşul 
porneşte atâta dezbinare între neamuri şi pe de altă parte este propovăduită renunţarea la dragostea de 
neam în numele unui universalism îndoielnic, părinţii sunt datori a le cultiva copiilor respectul faţă de 
eroii neamului. Eroi pe care Biserica îi pomeneşte cu mare cinste. Tinerii pot afla în aceşti eroi, modele de 
sacrificiu pentru binele oamenilor, de renunţare la o viaţă egoistă, pentru o viaţă închinată semenilor. 

Eroii neamului pot fi cinstiţi, dar sfinţii, prin puterea lor duhovnicească, pot fi prezenţe reale în 
vieţile tinerilor. Deşi nevăzuţi, ajutorul lor este mare. În special sfântul al cărui nume copilul l-a primit la 
Botez, trebuie să fie chemat în rugăciune de către acesta, căci îi poartă de grijă şi îl ajută atunci când nici 
un ajutor pământesc nu îi poate fi de folos! 

Înainte însă de a-i cunoaşte pe eroii neamului şi pe sfinţi, pe de o parte, sau pe idolii muzicii, 
filmului, modei, sau pe şi mai periculoasele „staruri“ ale culturii fără Dumnezeu, pe de altă parte, copilul 
are mai întâi ca modele două persoane care îl ajută să facă primii paşi în viaţă: părinţii. Ar fi bine dacă 
părinţii şi-ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că orice copil are 
tendinţa să copieze anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de mult modelează 
exemplul părinţilor caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când copiii sunt adulţi. 

Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu durează 
doar o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de 
necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot 
(cu lux de amănunte)! 

N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Doar atunci când în centrul 
vieţii părinţilor stă Dumnezeu, şi când părinţii trăiesc ştiind că Dumnezeu îi vede în tot ceea ce fac, 
inimile copiilor nu au de ce să se smintească. Numai atunci crucea de a fi model devine prilej de bucurie, 
prilej de împlinire. 

Nu există handicap pe care părinţii să nu îl poată depăşi. Nu există cădere oricât de mare din care 
părinţii să nu se poată ridica, devenind modele bune pentru copiii lor. 

Important este să aibă credinţă în Dumnezeu, să se căiască pentru păcatele lor şi să alerge să ia 
dezlegare de păcate prin Taina Spovedaniei. Rolul unui duhovnic bun, care să sfătuiască şi să mustre, care 
să dea binecuvântare pentru săvârşirea unor fapte importante, este de neînlocuit. 

 



În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 
îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de 
viaţa duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, 
vindecând lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte 
bucuria mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18). 
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Importanţa celor  ” şapte ani de acasă” 
 

Prof.înv.preşcolar BERCEA ANAMARIA 
G.P.P.NR.24, ORADEA 

 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

De multe ori când întâlnim o persoanã cãreia bunele maniere îi lipsesc cu desãvârșire, spunem 
despre ea ca nu are cei 7 ani de acasã. Tu, ca pãrinte, cu siguranțã nu îți dorești un copil despre care s-ar 
putea face o afirmație similarã și de aceea trebuie sã te implici în formarea caracterului sãu în acești 7 ani.  

Dar care sunt, concret, metodele prin care un pãrinte își poate educa copilul în aceastã perioadã a 
vieții sale?  

Fii tu un exemplu  

Simțim nevoia sã apelãm la o vorbã din popor relevantã la acest capitol ”nu fã ce face popa, fã ce 
zice popa”. Din pãcate, cei mici vor fi mai tentați spre a copia comportamentul tãu decât spre a te asculta 
cu sfințenie atunci când le spui ce sã facã și ce sã nu facã. Puterea exemplului este foarte importantã la 
aceastã vârstã. Dacã vrei ca cel mic sã nu arunce gunoaie pe stradã, fii tu primul care aruncã mereu 
ambalajele la coș. Cedeazã locul tãu în autobuz persoanelor mai în vârstã dacã îți dorești ca cel mic sã 
procedeze la fel.  

Obișnuiește-l cu regulile. subtil!  

Atunci când îi spui unui copil cã nu are voie sã facã un lucru, nu faci altceva decât sã îi strârnești 
curiozitatea cu privire la ce se întãmplã dacã pune mâna acolo unde mami i-a spus sã nu o facã. Nu 
trebuie sã îi interzici celui mic sã exploreze mediul înconjurãtor, ci mai degrabã sã îi explici consecințele 
acțiunilor lui. ”Dacã pui mâna pe ușa de la cuptorul aragazului, te frigi și faci buba și vei avea nevoie de 
medicamente pentru a te face bine” sau ”dacã te sui acum în copac poți sã cazi și sã te julești și o sã îți 
curgã sânge” sunã mult mai bine decât ”Tu chiar nu înțelegi cã nu ai voie sã pui mâna acolo?!” Ai fi 
suprins cât de inteligent este copilul tãu la o vârstã fragedã.  

Învațã-l despre egalitate 

Atunci când vorbim despre egalitate, trebuie sã îi explici celui mic cã un director nu este cu nimic 
mai bun decât doamna de la curãțenie. Amândoi sunt adulți care muncesc pentru familiile lor și trebuie 
respectați în aceeași mãsurã. Afirmațiile de genul ”dacã nu ești cuminte, te las în stradã sã te fure țiganii” 
nu fac altceva decât sã îi imprime în minte celui mic ideea cã rromi sunt o etnie rea și cã trebuie sã se 
poate cu ei în mod corespunzãtor. 

Explicã-i despre bunele maniere în public  

Atunci când mergi cu cel mic în locuri publice, țipetele și urletele lui nu vor face altceva decât sã 
atragã atenția asupra ta într-un mod negativ. Trebuie sã îi explici celui mic cã nici lui nu i-ar plãcea sã fie 
deranjat atunci când vrea sã doarmã de exemplu. Spune-i cã dacã îl nemulțumește ceva țipetele și crizele 
de nervi nu îl vor ajuta sã obținã nimic, din contrã. Descoperã ce îl supãrã și cãutați soluții împreunã. 
Pentru a preveni astfel de comportamente pe viitor nu trebuie sã cedezi când cel mic face crize de nervi în 
public. 

Pãrinții au o foarte mare influențã asupra copiilor în primii 7 ani de viațã, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmeazã sã le respecte și ei o datã cu integrarea în societate, acolo unde își 
vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, sã le transmitem micuților învãțãmintele pe care le 
considerãm noi necesare și care îl vor ajuta sã fie un om respectuos și demn de respect la rândul sãu. 

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Bogdan Ildiko 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Dorința de Crăciun 

prof. Boitoș Dana 

Vreau să vă povestesc ceva despre dorințe de Crăciun. E prea frumos să țin doar pentru mine. 

Noi, cei mari, vrem să-i învățăm muuulte pe copii: să se lege la șireturi, să citească, să 
socotească...si ne trezim, uneori, că ei ne învață ce e viața. 

Ce înseamnă să dăruiești am învățat și eu acum, în preajma Crăciunului. "A dărui" e verbul de pe 
buzele tuturor în luna decembrie, doar e luna cadourilor. Ne tot învârtim în jurul lui. Am pus povești la 
borcan cu fetița mea. Am ales o carte primită în dar demult, de la grădi și, din ea, am învățat ce înseamnă 
Crăciunul – a dărui. 

Apoi, fetița mea a realizat un tablou, pe care l-am văzut doar la expoziție - "Dar din dar". Ce idée 
frumoasă! Am aprofundat sensul cuvântului nostru. Bine! Bine! Buzunăraș a dăruit din morcovul său, 
pasărea îi aduce frunze căprioarei. La noi, oamenii, e ceva mai complicat. Ce să dăruiești? Ce? Ceva 
frumos … 

Și a venit și răspunsul la această întrebare 

Elevii mei au fost încântați să facem niște lucrări, ce urmau să fie vândute, iar din banii rezultați se 
vor lua daruri pentru copiii de la Spitalul de Copii. Mânuțele lor au început să meșterească lucrările. Le-
am adunat într-o cutie. Alexandru, un băiețel cu ochi azurii, mi-a dat lucrarea sa, dar mi-a spus că nu vrea 
să fie vândută. "De ce? " am întrebat surprinsă. Și, privind în ochii lui mari și senini, am înțeles…El voia 
ca lucrarea lui să ajungă direct la un copilaș bolnav. Deja scrisese pe ea "Sper să te faci bine! "…Frumos, 
nu?  

Dorința lui s-a implinit. Lucrarea lui a fost trimisă către o fetiță bolnavă din școala noastră, despre 
care am aflat a doua zi. 

Să vă bucurați de copii, de toti cei dragi, de zâmbete și 
îmbrățișări, de colinde și de lumina Crăciunului!

 



părintelui  în ceea ce  privește educația este factorul care își pune amprenta asupra valorilor pe care i le va 
transmite copilului său.  

Specialiștii au recomandat mai multe direcții de intervenție. 
 O direcție o reprezintă formarea și dezvoltarea capacității de comunicare cu adulții și copiii cu 

care interacționează copilul. Această capacitate îl va ajuta pe copil să relaționeze cu cei din jurul său. El 
va putea transmite corect și clar ceea ce dorește, va înțelege ceea ce i se spune, va solicita ceea ce dorește 
de la ceilalți.  

O altă direcție o reprezintă stabilirea unor limite clare în ceea ce privește comportamentul 
copilului în raport cu adultul. Este important să se explice copilului ce are voie să facă și ce nu, să se 
stabilească anumite reguli clare, simple, realiste, echilibrate în raport cu vârsta și situația copilului și să i 
se prezinte de la început care sunt consecințele nerespectării regulilor stabilite. 

 Consecvența cu care ambii părinți veghează asupra acestor reguli și comportamente reprezintă 
reușita acțiunii educative. Copilul trebuie ferit de exagerări. Chiar dacă el  este iubit necondiționat , nu 
înseamnă că trebuie să i se satisfacă orice dorință, orice solicitare, doar pentru că e mic, ori că părintele 
său , în copilăria lui , nu a beneficiat  de unele  lucruri ,ori favoruri. 

 Comportamentul  membrilor familiei reprezintă modelele copilului, pe care el le va copia la un 
moment dat. În acest sens, atenția părinților trebuie să se concentreze pe cunoașterea membrilor familiei, 
dar și a celorlalte persoane în compania cărora copiii își petrec timpul, știut fiind faptul că, tot mai puțin 
timp petrec unii copii în compania părinților, supraaglomerați  cu sarcini la locul de muncă. Unitatea 
dintre  vorbele și faptele părinților reprezintă  un pas înainte în educația copilului. 

 Perioada copilăriei reprezintă momentul  în care se pun bazele  educației morale. Bunele maniere, 
conduita disciplinată,  atitudinea față de lucruri, ființe, persoane,  atitudinea față de învățătură și muncă, 
respectul se deprind de la vârste fragede. Copilul învață cum să fie respectuos, amabil, tolerant, cinstit, 
harnic observând reacțiile și atitudinile celor din jurul său, în special ale părinților săi. 

 În raport cu oferirea de recompense, este demn de luat aminte la exprimarea bucuriei și 
mulțumirii părintelui față de îndeplinirea unor sarcini, ori față de respectarea unor reguli de către copil , 
versus recompensa materială. Ignorarea, dezamăgirea, nemulțumirea părintelui față de nerespectarea celor 
stabilite oferă rezultate mult mai convingătoare decât aplicarea unor pedepse. Copilul poate înțelege 
respectarea cerințelor părinților, drept „ serviciul ” său. Așa cum, mama și tata își îndeplinesc îndatoririle 
familiale, așa și copilul respectă regula. Timpul, afecțiunea, atenția acordate de părinți sunt premiul pus în 
joc. 

 O bună relaționare între părinte și copil se bazează și pe cunoașterea așteptărilor unul de la 
celălalt, continuate apoi, în sistemul școlar când elevul trebuie să atingă un anumit nivel de pregătire . 
Cunoscând așteptările părintelui,  copilul se mobilizează în direcția îndeplinirii lor. Problema o reprezintă 
realismul așteptărilor părintelui în raport cu vârsta și  potențialul copilului, cu evoluția societății. Aceeași 
discuție este necesară și din punctul de vedere al așteptărilor copilului față de familia sa.Copilul poate fi 
orientat în direcția unei bune cunoașteri a familiei sale, să știe care sunt posibilitățile ei concrete, dar să 
aspire la mai mult decât ceea ce există, pentru a-și depăși condiția. 

 Părinții doresc binele copilului , dar din dorința exagerată de bine  ajung, uneori, să nu mai 
distingă  realist acest bine. Îmbinarea autorității părintești cu prietenia și democrația pot asigura un 
echilibru moral și afectiv care să susțină în mod adecvat educația copilului. 
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,, Cei  7 ani  de acasă  pot  deveni o poveste frumoasă ” 

Comuna Pîrscov, județul Buzău 
Prof. înv. primar Bolocan Viorica, Școala Primară Lunca Frumoasă 

Atenția acordată îngrijirii și creșterii copilului trebuie dublată de grija pentru educația sa. Aceasta 
începe din primele clipe de viață. Vocea blândă a mamei, aprecierile ori laudele tatălui, atmosfera 
impregnată de iubire, înțelegere și toleranță influențează viața copilului. 

 Ce anume trebuie să facă un părinte pentru copilul său , astfel  încât acesta din urmă să fie 
considerat educat? 

 Depinde de copil și depinde și de părinte. Nu pot fi aplicate pur și simplu rețete. Copiii și părinții  
sunt  personalități diferite, care pot reacționa diferit în unele situații, asemănător, în altele. Viziunea 

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

BONCIU DANIELA 
G.P.P. „SF. SAVA”, IASI 

 

"Cei șapte ani de acasă" este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor. Familia, 
în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea, dezvoltarea și socializarea copilului deoarece 
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale, și 
totodată împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare, astfel fiind primul său intermediar 
în relațiile cu societatea. De asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante 
trăsături caracteriale și morale. Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea 
copilului deoarece își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde de 
calitatea temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei este acela de a pregăti copilul pentru viață oferindu-
i cel mai potrivit cadru în care să își formeze principalele deprinderi, pentru transmiterea principalelor 
cunoștințe asupra realității.  

Familia reprezintă pentru copil structura socio-afectivă securizantă, principala structură protectoare, 
oricând și întotdeauna primitoare absolut necesară existenței lui. În familie copilul are parte de primele 
lecții de viață, părinții sunt cei care îi oferă un prim model de învățare pentru formarea primelor principii 
de viață. 

Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. 

Putem afirma ca ”cei 7 ani de acasă” reprezintă o imagine a educației pe care părinții o oferă 
copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație 
oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Expresia celor "7 ani de acasă", pe care omul îi are sau nu-i are, reflectă tocmai importanţa pe care 
perioada preșcolară (3-6/7ani) o are în evoluţia psihică a copilului.  

În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă 
etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o reorganizare a programului zilnic, 
care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi 
reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la 
grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, 
pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între 
demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi 
părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o 
cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai 
este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a 
grădiniţei. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

 



Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“? Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 
care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială. 

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune ”„bună ziua”, „te rog” , „mulţumesc”, „la revedere”, iar copilul învaţă prin 
imitaţie.  

 Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin, dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Între factorii educaţiei familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece în 
ordinea firească a lucrurilor educaţia începe din familie motiv care l-a determinat pe Loisel să afirme că „ 
în familie și pe genunchi mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - omul de caracter”. 
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CEI   ŞAPTE  ANI  DE-ACASĂ 
 

Profesor invatamantul primar   BONDAR DACIANA-FLORINA,                                                                           
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1-DOBRESTI ,JUD.BIHOR 

 
„Preţul omului stă în iscusinţa duhului său şi în cinstea purtării sale”  

„A avea cei șapte ani de acasă”-, o expresie destul de uzitată în trecut, o expresie care în zilele 
noastre pare ușor desuetă, făcându-l pe cel ce o folosește să pară puțin de modă veche și o expresie care 
de multe ori a stârnit polemici între dascăli și părinți-cine poartă vina lipsei de educație a copilului, școala 
sau familia? 

Care credeți că ar fi principalul agent al socializării? Bineînțeles, familia. De ce? Pentru că familia 
este intermediarul între societatea globală și copil, familia reprezentând locul în care se modelează 
principalele componente ale personalității copilului. Familia este cea care ne oferă o poziție în societate, 
determină atribuirea de statusuri precum rasa și etnia și influențează alte statusuri precum religia și clasa 
socială. Calitatea educaţiei primite în familie – acei ,, şapte ani de acasă”- depinde atât de nivelul 
educaţiei părinţilor cât şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspect 
moral, comportamental. Atunci când copilul aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede că se fură, va fura 
şi el, dacă vede că se minte, va minţi şi el; dacă cei din jur se poartă respectuos, tot aşa va face şi el. 
(reproduce comportamente ale adultului ).  

Familia este mediul în care copilul deprinde sau nu deprinde principalele reguli ale unei bune 
purtări, prin mimetism mai mult decât printr-un comportament conștient, iar acest lucru este definitoriu 
pentru conturarea profilului viitorului adult și pentru însușirea unei conduite sociale corecte. Cu alte 
cuvinte copilul va reprezenta „oglinda părinților”. Un mediu familial cald, primitor, liniștit, va dezvolta 
un copil echilibrat, capabil să se poată integra cu ușurință în viața de adult și care să aibă o conduită 
corespunzătoare. 

Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ ? Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 
care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.   

Educatia primită în familie. Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente 
care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:  

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.   

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.  

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  111 

 



Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune ci de respect şi demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă. “Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent , au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată. În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar 
tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea. Nu este de 
mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi. Disciplina bunei convieţuiri 
lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au rămas corigenţi la această materie şi 
nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.  Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, 
însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani de-acasă”. Diploma celor şapte ani de-acasă ai 
copilului exprimă calificativul părinţilor. Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de 
vină pentru comportarea tinerilor de astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând 
indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi formatori de oameni, de caractere şi personalităţi. 

Devine evidentă importanţa avizării pedagogice a părinţilor, în scopul formării copilului în condiţii 
optime, potrivit particularităţilor constelaţiei familiale în care se dezvoltă.   

Cei șapte ani de acasă sunt necesari în creșterea unui copil ce va deveni adultul de mai târziu!  

  

 



LICEUL  TEHNOLOGIC  Nr.1 DOBRESTI 
CLASA    I  B 

ACTIVITATI APLICATIVE:1- 8 MARTIE-2018 
 

 

PROF.INV.PRIMAR:  BONDAR  DACIANA -FLORINA 

 

  

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Both Luminita 
Scoala Gimnaziala ‘’Petre Dulfu’’ 

Expresie des intalnita? Sintagma mai este valabila oare in zilele noastre? 

Auzim adesea aceasta expresie si fiecare ii dă o anume interpretare. Intâlnită des  şi in basme 
SAPTE  este  o cifra magică. Ce semnifica cifra sapte?  In credința creștină în evul mediu, cifra șapte 
simboliza liniștea, milostivirea și pacea, aceasta era interpretată șapte fiind suma dintre cifrele trei (care 
reprezenta pe Dumenzeu) și cifra patru (simbolul celor patru elemente, patru vânturi, sau cele patru 
puncte cardinale). 

In educatia unui copil, primii sapte ani de viată sunt esentiali si poate magici avand in vedere 
simbolistica cifrei. In mijlocul familiei, copilul până la varsta de şapte ani işi formează anumite 
deprinderi, acumulează cunoştinţe,isi creează un sistem de valori. Bunele maniere, salutul , respectul 
pentru cel de lângă el,manierele la masă, recunoasterea greselilor comportamentul faţă de  prietenii 
toleranta  faţă  de ceilalti, tactul în rezolvarea unor situatii  le invata înca de mic. Educaţia este un proces 
continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare etapă de dezvoltare din viaţa 
copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna copilului.  

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

Da, se poate vorbi de valabilitatea acestei formule şi in zilele noastre. Numai că acum datorită 
sistemului educational, copii incep mai devreme educatia formala. Acest lucru nu presupune anularea 
importantei celor sapte ani de acasă. Valorile pe care părintii le implementează copiilor nu ar trebui sa-si 
pearda însemnătatea pe tot parcursul vietii.Numai aşa ne putem păstra identitatea ca popor. 

  

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ȘI COMPORTAMENTUL COPILULUI 
 

Prof. Monica Bunaciu 
Grădinița PP. Nr.14,Arad 

 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea 
caracterului psiho-social.Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta 
atît direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate cât și indirect, prin modele de conduită oferite de 
membrii familiei.Modelele de conduită oferite de părinți și climatul socio-afectiv în care se exercită 
influențele educaționale, reprezintă primul model social cu impact hotărâtor asupra copiilor privind 
formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și 
valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și afecțiune în concorodanță cu etapa de 
dezvoltare in care se află el 

Normele de conduita se învață în familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conștient, iar vârsta 
primei copilării este esențială în conturarea și achiziționarea normelor unui comportament social corect. 
Această realitate atestă faptul că de părinți depinde ca adolescentul, tânărul și adultul de mâine să-și 
adune în acești primi ani ai copilăriei toate competențele unei bune creșteri. A fi ,, bine-crescut,,nu 
înseamnă peste tot același lucru . Atât contextul cultural-istoric, obiectiv al societății cât și  standardele 
subiective ale fiecărui părinte determină definiția celor,,șapte ani de acasă,,. 

Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înțelege, în mod tradițional,un copil ,,bine 
crescut,,regăsim câteva exemple de bune practici și strategii pe care le aplică părinții în reglarea unui 
comportament. 

Studiu de caz: Smiorcăiala 

Comportamentul.Copilul se smiorcăie de când se trezește până adoarme.Miorlăie întruna:,,Vreau 
suc.Acuma vreaaau! sau,,Nu-mi place mâncarea asta!,, 

De ce fac asta. Pentru că are efect. 

Reacția părintelui.Nu cedați niciodată unei cereri făcute pe acest ton. 

Ce trebui încercat in primul rând. 

1. Ignorați smiorcăiala,prefaceți-vă că aveți treabă sau că nu auziți 
2. Puneți-l să aleagă:,,Ți-aș da cu plăcere un sendviș dacă m-ai ruga frumos,, 
3. Surprindeți-l.Intrați in camera radiind de bună dispoziție și spuneți ,,Bună dimineața, 

puiule!,, 
4. Părăsiți încăperea. 

Mod de prevenire.Metoda de a peveni smiorcăiala este să consolidați ori de câte ori este cazul 
comportamentul pozitiv al copilului. Când vă roagă frumos să-i faceți un serviciu arătații că apreciați 
tonul.Mai presus de orice, căutați tot timpul ocazii pentru a-l învăța să devină independent. Se va smiorcăi 
cu atât mai puțin cu cât va fi mai încurajat să se descurce singur.De fiecare părinte depinde să-l învețe pe 
copil care sunt alternativele civilizate. 

  

 



IMPORTANȚA CELOR 
„ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 

 
Prof.inv.preșcolar Bunea Adela Claudia 

Gradinita P.P.Dumbrava Minunata Hunedoara 
 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, 
şi de felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului 

adult!” 
Danion Vasile  
 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Sunt prea multe lucruri de spus despre educaţia copiilor şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină. 

Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui 
Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să 
simtă cât de importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu. 

Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, 
cât și la grădiniță/școală!Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea. 

Tinerii simt nevoia să imite, să copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe 
care le imită tinerii de astăzi sunt exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. 

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un 
mesaj bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini 
de vicii. Chiar dacă o bună parte dintre aceştia nu ezită să pomenească Numele lui Dumnezeu în interviuri 
sau cu alte prilejuri asemănătoare, nu o fac decât din superstiţie sau pentru a fi pe placul admiratorilor. 
Tinerilor trebuie să li se prezinte şi altfel de modele. Pentru orice creştin modelul este Hristos şi fiecare 
trebuie să fie conştient de acest adevăr. Dar e destul de greu ca un tânăr să-L aleagă ca model pe Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu.  

Văzând cum sfinţii, oameni ca ei fiind, au ales lupta cu ispitele acestei lumi, netemându-se de nici 
un fel de chinuri, tinerii vor vedea un cu totul alt model de viaţă. Vor înţelege că ispitele care vin din toate 
părţile se pot respinge cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu 
poveştile. Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici 
faptele descrise în vieţile sfinţilor. 

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi 
Învierii Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele 
două sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, 
care nu are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun 
și „iepuraşul“și mai puțin,  Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de 
ajutorul Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și 
daruri din ce în ce mai diversificate, în fucție de vârstă. 

Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii 
spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia valorilor! 

E bine ca tinerii să cunoască măcar câteva din vieţile oamenilor aleşi pe care i-a avut Biserica în 
vremea noastră. Părinţi îmbunătăţiţi care au dobândit rugăciunea neîncetată, mari duhovnici, mari asceţi, 
unii chiar făcători de minuni şi care au lăsat sfinte moaşte. 

 



Să cunoască tinerii marea jertfă pe care a dat-o Biserica Ortodoxă în prigoana comunistă din: 
România, Rusia, Serbia, Bulgaria. Zeci de mii de preoţi, sute de mii de credincioşi care au fost torturaţi în 
fel şi chip şi care au murit în închisori, şi nu numai acolo, pentru că nu au vrut să se lepede de Dumnezeu. 
Să cunoască tinerii cum alţii la vârsta  lor în loc de desfătări au avut parte numai de cruce pentru a 
dobândi Împărăţia cerurilor. 

Ar fi bine dacă părinţii şi-ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că 
orice copil are tendinţa să copieze anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de 
mult modelează exemplul părinţilor caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când 
copiii sunt adulţi.  

Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu durează 
doar o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de 
necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot 
(cu lux de amănunte)! 

N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Doar atunci când în centrul 
vieţii părinţilor stă Dumnezeu, şi când părinţii trăiesc ştiind că Dumnezeu îi vede în tot ceea ce fac, 
inimile copiilor nu au de ce să se smintească.  

Nu există handicap pe care părinţii să nu îl poată depăşi. Nu există cădere oricât de mare din care 
părinţii să nu se poată ridica, devenind modele bune pentru copiii lor. 

Important este să aibă credinţă în Dumnezeu, să se căiască pentru păcatele lor şi să alerge să ia 
dezlegare de păcate prin Taina Spovedaniei 

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să adunăm și să 
distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce 
munca fără rugăciune, poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al 
muncii exagerate care îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) 
pentru a-l îndepărta de viaţa duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate 
fizică şi psihică, vindecând lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte 
bucuria mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18). 
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CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ SI IMPORTANTA LOR IN VEDEREA 
DEZVOLTARII ARMONIOASE A COPILULUI 

 
Prof.inv.prescolar Burcea Otilia 

Liceul Tehnologic ,,Jean Dinu „Adamclisi jud .Constanta 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii 

 Familia are un rol important în educarea copilului, deoarece aici el învaţă să vorbească, cum şi ce 
să vorbească, cum să salute, să ceară iertare, să mulţumească, mama şi tata fiind reale exemple pentru 
aceştia. După cum ştim copilul copiază comportamentul celor apropiaţi, el nu ştie ce este bine şi ce este 
rău, tocmai de aceea ar trebui să facem ceea ce cerem de la ei, pentru că altfel intervine întrebarea 
firească: „EU DE CE?” dacă mama şi tata nu fac aşa. Este bine ca micuţul să fie obişnuit cu diferite 
persoane pentru a nu se izola şi a fi dependent doar de mama şi tata. Personal am considerat că micuţul 
meu este bine să meargă la grădiniţă zilnic de la 3 ani, loc unde poate socializa cu micuţii de vărsta lui, 
unde învaţă organizat şi schimbă atmosfera luând contact şi cu alte persoane. 

 Cei şapte ani de-acasă consider că sunt cei mai importanţi, educaţia timpurie lasându-şi amprenta 
asupra comportamentului copilului, chiar şi religia, obiceiurile familiei, nivelul de educaţie al părinţilor, 
limbajul folosit în interiorul acesteia, uneori fiind imposibil de corectat în ceea ce priveşte acordul 
gramatical deficitar, anumite cuvinte şi multe altele.  

Cei şapte ani de-acasă însemnă credinţă în Dumnezeu, înseamnă să învăţăm să socializăm, să ne 
ajutăm semenii la nevoie, să cooperăm, să fim oameni drepţi şi pe care să te poţi baza în societate. Este 
necesar ca religia şi credinţa fiecăruia să fie bine cunoscută şi definită, pentru că numai prin credinţă 
putem fi mai corecţi, mai buni , mai atenţi cu cei din jur. Perioada grea pe care părinţii o traversează, fără 
locuri de muncă, fără siguranţa zilei de mâine, unii plecaţi în străinătate, fac din copii adevărate victime 
ale societăţii în care trăim, spulberând vise şi speranţe atât ale lor cât şi ale părinţilor. Stabilitatea familiei, 
echilibrul şi buna înţelegere crează copiilor modele pozitive de urmat, întrucât fiecare dintre noi 
reprezentăm modele pentru copiii noştri. Astfel că părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în 
primii 7 ani de viață, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată 
cu integrarea în societate, acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le 
transmitem micuților învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om 
respectuos și demn de respect la rândul său. Vârstele  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 



RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială 
(dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă 
bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea 
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea 
dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

Cei şapte ani de viaţă ţin de respect şi comportament corect în relaţia cu ceilalţi. Respectul faţă de 
părinţi, de bunici, de cei apropiaţi se transmite mai departe către profesori, prieteni şi colegi deopotrivă. 

O zicală românescă spunea că dacă îi respecţi pe ceilalţi te respecţi practic pe tine, integrându-te 
mai uşor în comunitatea din care faci parte, altfel rişti să te izolezi şi să fi un neadaptat şi un neînţeles de 
cei din jur, diferiţi de tine. Să fii respectat  de cei din jur este un lucru dorit şi plăcut , care îţi dă 
satisfacţie, având un efect pozitiv asupra noastră a fiecăruia. 
  

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Prof.înv. primar BUTE ALINA 
Școala Gimnazială nr.1 Brăhășești, județul Galați 

 
Expresia „cei şapte ani de acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei   persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 
îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului. 

La polul opus se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări 
care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic 
capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un 
mic tiran, care crede că totul i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va 
căpăta trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se 
corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social. Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, 
surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se bazeze pe autoritate şi respect. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament,. Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face.  

Ca şi adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale 
creatoare. De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosferă de 
veşnică încordare. În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul său sau pentru a-şi 
limpezi neplăcerile care survin în chip firesc în procesul educativ. 

Această atitudine a educatorilor presupune mult tact, răbdare şi o bună cunoaştere a posibilităţilor 
de manifestare ale copilului. Dacă este împins de la spate în tot ceea ce face, se va produce un 
dezechilibru în funcţiile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului şi transformându-l într-o fiinţă 
irascibilă, nervoasă. 

Realizarea tuturor cerinţelor presupune existenţa unui cămin armonios, a unei ambianţe familiale 
echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de relaţiile din familie 
se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă de îndatoriri şi se 
formează conduita şi caracterul lui. 

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut.  

Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca 
amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va 

 



trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să 
accepte greşelile involuntare.  

  

 



BUNELE DEPRINDERI 
 

Profesor  in invatamantul prescolar, Carp Anca. 
Gradinita cu PP "Step by Step", Galati 

 
Formarea deprinderii de a fi disciplinat nu constituie numai o cerinţă a grădiniţei impusa de faptul 

ca în grupă sunt mulţi copii şi că fără disciplină nu se poate desfăşura programul zilnic. Ea trebuie să fie o 
grijă permanentă a familiei, deoarece copilul căruia nu i s-a format această deprindere va avea de suferit 
toată viaţa , căci nu se va încadra în cerinţele vieţii sociale. Neobişnuirea copilului cu o anumită disciplină 
favorizează dezvoltarea negativismului şi a trăsăturilor negative ale voinţei, ceea ce îngreunează 
încadrarea individului într-un colectiv, dăunează stabilirii de relaţii sociale şi poate contribui la 
provocarea de traume psihice. 

Încă de când sunt în faşă este important să li se impună câteva reguli. Este la fel de important ca şi 
atunci când creşte, părinţii trebuie să fie pe poziţie cu regulile şi limitele. Numai că de data aceasta ele nu 
mai trebuie să fie tacite, ci verbalizate şi clarificate. 

Una dintre piedicile disciplinării copilului în familie este şi lipsa de concordanţă între cerinţele 
membrilor familiei. Oricât va dori unul dintre ei să-l înveţe pe copil să fie disciplinat, dacă ceilalţi nu au 
faţă de el aceleaşi cerinţe, sau fac haz de actele lui de indisciplină , ba uneori îl încurajează , atunci 
deprinderea de comportare disciplinată nu se formează, ori copilul răspunde selectiv, abordând o 
comportare civilizată numai faţă de persoanele care-i cer acest lucru. 

La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa 
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” 
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. 
Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că 
asta nu înseamnă că permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, 
pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne 
impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să 
poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele 
negative. Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic 
ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate 
acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi 
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Rolul familiei şi al şcolii în dezvoltarea personalităţii adolescenţilor 
 

Profesor consilier CATALAN FLORENTINA 
Liceul Tehnologic „Emil Racoviţă”, Roşiorii de Vede, Teleorman 

 

Familia constituie factorul primordial al formării şi socializării copilului, este primul său 
intermediar în relaţiile cu societatea şi tot ea constituie matricea care imprimă primele şi cele mai 
importante trăsături caracteriale şi morale, atitudinile pe care copilul le adoptă în familie punând bazele 
conduitelor viitoare. 

Ea reprezintă locul în care copilul învaţă regulile de comportare, strategii de rezolvare a 
problemelor practice, dobândeşte competenţe sociale de bază (negocierea, comunicarea, exprimarea 
emoţională, controlul mâniei şi a agresivităţii, conduita asertivă, etc.), care îl vor ajuta pe tânărul şi 
adultul de mai târziu să se adapteze optim la rolurile familiale, profesionale şi sociale pe care comunitatea 
şi societatea din care face parte le aşteaptă de la el. 

Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. Factorii determinanţi 
în dezvoltarea personalităţii copilului sunt familia şi şcoala. 

În cadrul familiei, copiii, beneficiind de sprijinul material, cognitiv şi mai ales afectiv al părinţilor şi 
al fraţilor, învaţă să fie autonomi şi independenţi, să fie siguri pe ei înşişi, să fie disciplinaţi şi cinstiţi, 
pentru a reuşi în viaţă. 

De asemenea, familia este locul unde sunt construite prototipuri pentru toate tipurile de relaţii 
sociale (de supra ordonare sau subordonare, de complementaritate sau de reciprocitate). 

În densa reţea de influenţe reciproce şi adaptări din cadrul familiei, părinţii joacă un rol hotărâtor. În 
egală măsură, conduita ambilor părinţi reprezintă prima sursă de imitaţie, după care copiii încep să-şi 
ghideze conduita. Dacă conduita părinţilor este adecvată şi îl stimulează pe copil în direcţia bună, acesta 
va ajunge să socializeze în mod normal şi să aibă şanse crescute de a reuşi în viaţă. În cazul în care 
modelele pozitive de conduită ale părinţilor sunt absente, copilul va întâmpina dificultăţi în  procesul de 
socializare, dificultăţi care pot avea repercusiuni pe termen lung asupra dezvoltării personalităţii acestuia, 
mai ales atunci când acesta nu este ajutat la timp să le depăşească. 

Rolul familiei ca principal mediu de dezvoltare a personalităţii copilului este foarte important încă 
din etapele timpurii ale evoluţiei sale şi continuând până la sfârşitul adolescenţei, când această dezvoltare 
ajunge la maturitate, căpătând un caracter stabil. 

Numărul, complexitatea şi varietatea de situaţii care pot apărea într-o familie – începând cu  tipul de 
familie, structura acesteia şi până la conduitele specifice pe care aceste situaţii le determină  sunt deosebit 
de importante pentru dezvoltarea personalităţii adolescentului. Diversitatea mediului familial ajută atât la 
socializarea adolescentului, prin descoperirea comportamentelor sociale fundamentale, de bază, dar şi la 
individualizarea acestuia, oferindu-i posibilitatea de a se defini şi preciza pe sine. 

Influenţa familiei asupra personalităţii adolescentului se exercită pe trei căi principale: 1) prin 
educaţie explicită, intenţională; 2) prin transmiterea unor modele de valori, de atitudini şi 
comportamente; 3) prin climatul familial. 

Prima cale este directă, celelalte două sunt indirecte. Toate acestea se realizează diferit, de la familie 
la familie, în funcţie de variabile ca: tipul de familie, statutul socio-economic şi cultural, tipul de 
disciplină parentală etc. 

Astfel, un rol principal revine educaţiei pe care părintele o oferă adolescentului. Educaţia copilului 
în familie poate depinde de nivelul de instrucţie al părinţilor, structura familiei, unele caracteristici 
psihopatologice ale părinţilor etc. 

De asemenea, transmiterea familială a valorilor poate fi diferită de la familie la familie, în funcţie 
de statusul, credinţele, nivelul socio-economic şi cultural al acesteia. 

Modelele atitudinale şi comportamentale pe care adolescentul le găseşte în mediul familial pot fi 
pozitive, dar şi negative precum: un tată incoerent, slab, supra ocupat, violent, despotic sau o mamă 
instabilă, superficială etc. 

Este de subliniat marea sensibilitate pe care o au copiii faţă de atitudinile, stările de spirit şi opiniile 
părinţilor. Dependenţa de părinţi, autoritatea şi prestigiul acestora, câştigate prin  experienţa directă a 
traiului în comun, conştiinţa, dobândită de copii prin aceeaşi experienţă, că părinţii sunt fiinţe care pot 

 



rezolva orice problemă sau dificultate întăresc în copil încrederea profundă, cel puţin până la vârsta 
adolescenţei, în capacitatea şi ştiinţa părinţilor. Pentru copil această încredere constituie unul din 
suporturile esenţiale ale imaginii lui despre lume şi despre relaţiile interumane. Lipsa acestui suport, 
spectacolul ostilităţii dintre părinţi, produc o gravă dezorientare în conştiinţa lui. 

Orice intenţie educativă trebuie întemeiată pe buna organizare a vieţii familiale. Este  vorba  de  
stabilirea  unui  regim  de  viaţă  bine  echilibrat,  care  să  respecte  toate trebuinţele  adolescentului  şi  
să-i  dezvolte  conştiinţa  existenţei  unor  îndatoriri  faţă  de familie şi societate. 

În acest sens, se poate afirma că dintre cei trei factori enumeraţi mai sus, ca fiind răspunzători 
pentru formarea personalităţii adolescentului în cadrul mediului familial, climatul familial influenţează 
într-o foarte mare măsură pe primii doi, deoarece într-o atmosferă de tensiune şi conflict (vorbind de o 
familie cu un climat negativ), este dificil de crezut ca se va realiza o educaţie adecvată. 
  

 



CEI SAPTE ANI DE ACASĂ – PIATRĂ DE TEMELIE ÎN EDUCAȚIA 
COPILULUI 

Institutor Chatzidimitriou Georgiana 

 

 Educația începe din prima zi de viată a copilului. Baza formării unui comportament corespunzător 
al copilului este relația afectivă cu părintii. Educația unui copil nu constă numai în a-l învață să scrie, 
citească și a deveni un bun exemplu la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de 
manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți.  

 Educația este un proces continuu, care se desfăsoară treptat și care trebuie să tină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viață copilului. Tot ceea ce se omite sau se greșește în educație este în daună 
copilului.   

 Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârstă 
scolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum fată unor cerințe cu totul noi pentru el, cum 
sunt invătarea și adaptarea la viață de școlar.  

 În afară de satisfacerea trebuințelor sale de ordin material (hrană, somn, condiții de locuit, 
imbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuințele copilului.  

 Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor influențează evoluția lor cognitivă, motorie și îmbogățirea 
limbajului. Vârsta preșcolară (3-6/7 ani) cunoaște o dezvoltare accelerată atât din punct de vedere fizic, 
cognitiv, cât și social și emoțional.   

 Există câteva reguli esențiale ce trebuie avute în vederea în educația și creșterea copilului. Iată 
câteva dintre aceste reguli de aur ce vor ajută definitoriu formarea lui că adult :  

•   Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului!  
•   Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului!  
•   Comunică cât mai mult cu el-comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii;  
•    Nu abuza în niciun fel de copil-fizic, emoțional, verbal etc.; evită educația cu "palmă la fund" și 

concentrează-te pe disciplină pozitivă!  
•   Învață-l să își exprime emoții și sentimente;   
•    Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! Iubește-l indiferent de note, de cum arată, de 

performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seamă lui, nu îi pune porecle și spune-i 
zilnic că îl iubești.   
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE- ACASĂ! 
 

Prof. Înv. Primar: Ciobanu Lăcrămioara Irina 
Școala Generală nr.2 Bogdănești 

 

,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 
dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald 
şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 

Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale  îndrăznelii şi ale căutării. 

Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de  acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm 
cu energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de 
podoabele pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării 
albastre şi nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul 
cuprinsul necuprins. Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii 
care ne luminează sufletele. 

Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de 
Zăpăcilă,sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea 
de seară aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de 
moş Ene.  

Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  

 



Importanța celor șapte ani 
 

Profesor: Ciocan Ramona 
Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Șendriceni 

Județul: Botoșani 
 

"Cei șapte ani de acasă" este o expresie folosită pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor.  
Anii petrecuți alături de părinți sunt cei mai importanți, mai ales primii, când se înveță  ce este viața 

defapt și cum trebuie să treci prin ea. 
În primul rând, încă din primele zile de viață orice părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului o 

atenție sporită. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel responsabil pentru a-i 
explica diverse lucruri ființei nou născute. 

În al doilea rând, acești șapte ani de acasă îi arătăm în societate, când vorbim cu una sau mai multe 
persoane, reprezintă modul de a ne comporta, sau când pur și simplu suntem puși într-o situație mai 
delicată. Un bun exemplu pentru o bună educație este atunci când oferim locul nostru unei persoane mai 
în vârstă ca noi, sau deschidem ușa unei femei și așteptăm să intre. Acești ani îi primim într-un anume 
oment al vieții, și o să-i dăm mai departe, e ceva ce nu moare. Merg mai departe, odată cu timpul. 

În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.  

Totodată  educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele 
părinţilor (care-i vor servi ca model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu 
sunt percepute conștient decât de copiii foarte inteligenți, ele sunt percepute mai tottimpul de 
inconștientul care le emite apoi conștientului în situații similare de viaţă cu cele în care au fost date. 
Felul in care un copil percepe şi stochează în inconștient mesajul ascuns al propozițiilor care îi sunt spuse 
de către figurile parentale, îi vor pecetlui destinul.  

Părinţii îşi educă copiii, pe lânga exemplul personal, prin următoarele categorii de 
propoziţii/fraze: principii, ordine, atribuiri, porunci (injoncţiuni), contraporunci (contrainjoncţiuni), p
rograme şi permisiuni. 

Unele din aceste tipuri de fraze pot conține mesaje ambivalente, adică frazele sunt exprimate la 
momente diferite în contexte diferite şi cu înţeles opus sau disjuncte, adică două enunţuri în aceaşi frază 
care se exclud reciproc. Acest gen de mesaje sunt considerate a fi responsabile pentru schizofrenizarea 
copilului. 

La nivel non verbal, se consideră caă mesajele parentale sunt date pâna la vârsta de 3 ani. Din 
motive didactice și terapeutice, aceste mesaje au fost ordonate pe categorii și redate textual deși 
majoritatea sunt percepute ca senzații. Terapeuții sunt intens preocupați de mesajele distructive, care pot 
induce copilului patologia psihică de mai tarziu. 

Deprinderile de comportament civilizat se învață în timp, printr-o atitudine pozitivă, evitând critica, 
devalorizarea copilului și pedepsele dure. Copilul își însușeste deprinderi de autoservire, igienă, curățenie, 
limbaj corect, respectarea celorlalți și a mediului înconjurator, altruismul, cooperarea, autocontrolul, 
recunoștința, spiritul de echipă etc. 

Între mamă și bebeluș încă de la naștere se creează o legătură strânsă care reprezintă o bază sigură, 
de la care copiii se vor raporta la mediul înconjurator. Atașamentele sănătoase și sigure se formează 
atunci cand cei mici se bucură de dragostea necondiționată a părinților și de o comunicare empatică 
focalizată pe nevoile lor. Un copil iubit și apreciat de părinții săi se va simți în siguranță și va fi mai 
deschis către învățarea și experimentarea regulilor de comportament civilizat. Pentru copil, acestea vor fi 
mai ușor de asimilat într-o atmosferă caldă, bazată pe respect și încredere, comparativ cu una în care 
disciplina este impusă într-un mod dur și autoritar. 

Învățarea bunelor maniere este un proces de durată care implică multă răbdare și respectarea 
ritmului de dezvoltare a copilului. Un copil de 2 ani nu realizează ce e bine și ce e rău și nu poate vedea 
dincolo de propriile nevoi. Îi va fi greu să împartă jucariile cu alt copil. De aceea, nu este potrivit să îl 
obligăm să fie generos, deoarece nu este înca pregătit. 

Pe de altă parte, nu este indicat să-l lăsăm să facă ce vrea. Este necesar să fixăm limite și să amânăm 
recompensa imediată pentru a-i cultiva răbdarea. Între 3 și 5 ani, copilul va deveni capabil să mpartă 

 

https://www.tonica.ro/tag/iubit/


jucariile și va distinge între bine și rău. Acum va înțelege valoarea unei consecințe atunci când are un 
comportament greșit și va aprecia recompensa. Este  perioada cea  mai potrivită pentru a-l învăța regulile 
de comportament. 

Părinții trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă și ce nu. Regulile trebuie să fie clare, 
echilibrate, iar copilul are nevoie să fie informat dinainte care sunt consecințele nerespectării lor. Orice 
comportament pozitiv trebuie întărit nu prin recompense materiale (jucării, dulciuri), ci prin exprimarea 
bucuriei și mulțumirii. În același timp, părinții trebuie să fie flexibili și să ierte micile greșeli ale copilului, 
deoarece și ei mai greșesc uneori. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educaţia unui copil  nu constă numai în a-l invăţa să scrie, să citească şi a deveni un bun exemplu la 
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă 
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizati prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu 
ceilalţi. 
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ŞCOALA GIMNAZ. SAMARINESTI, JUD. Gorj 
 

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul 
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru 
fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe 
care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem 
unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor 
lor, îşi descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe 
terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor 
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi 
la reacţii adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi 
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite 
clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor 
copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; 
deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile 
sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii 
le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, 
muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi 
excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să 
sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” 
Dr. Augusto Cury) 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 

 



Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru 

eşecuri; 
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ 

ATITUDINI BLÂNDE; 
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată;` 
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 

comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof. Inst. Cioran Mirela Elena 
 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Părinți mai buni, copii mai buni 
 

Ciortan Maria, prof.Înv.primar 
Școala Gimn. Sf. Cuv. Parascheva, com. Smârdan, jud. Galați 

 
Familia are pe drept cuvânt o treaptă superioară de legătură interpersonală intimă,realizată din 

dragoste. Orice familie trebuie să fie un garant de securitate,de protecție fizică,afectivă,mentală,morală și 
socială pentru toți membrii ei,dar mai ales pentru copii.Relațiile din sfera familiei sunt de tip 
special,având la bază sentimentele de dragoste și respect reciproc. Dimensiunea afectivă este cea mai 
mare forță,dar poate deveni și cea mai vulnerabilă latură a conviețuirii familiale.Iubirea nu e întotdeauna 
dezinteresata, poate fi uneori prea posesivă,tiranică și devoratoare.Tot ce la un moment dat părea de o 
solidă convergență,ușor poate cădea în divergență.  

În contextul social actual părinții sunt tot mai solicitați să facă față cerințelor multiple ale tranziției 
către economia de piață,iar valorile perene ale educației în familie tind să se estompeze,să treacă pe un 
plan secundar.  

Pornind de la premiza că cele mai multe acumulări pe plan moral,cognitive,afectiv și volițional au 
loc in” cei șapte ani de-acasa”trebuie să se insiste asupra grijii,răspunderii și preocupărilor pe care pot și 
trebuie să le aibă părinții pentru a facilita și favoriza însușirea și consolidarea corectă,adecvată și 
sistematică a celor mai importante cunoștințe,priceperi,deprinderi,reguli,atitudini și comportamente.  

De altfel acești atât de invocați,lăudați sau blamati”sapte ani de-acasa”,reprezintă blazonul cu care 
copilul pleacă în lume,zestrea care îl însoțește toată viață.Tot mai frecvent ,copiii și chiar ținerii sunt 
apostrofați cu sintagmă “n-ai cei șapte ani de-acasa”.Mai rar se spune n-ai cei patru ani de grădiniță sau 
patru,opt,doisprezece ani de școală.Transpare și aici ideea că,nu de puține ori,educația în familie este 
precumpănitoare și ea nu scăpa atenției  opiniei publice care o etichetează că atare. 

În sprijinul educării copiilor prezint un ghid numit “Cele zece fericiri ale parintilor”  
 1.Fericiți părinții care își educa copilul chiar de la venirea lui în lume.Copilul e că un copac:strâmb 

a crescut,strâmb rămâne.  
 2.Fericiți părinții care nu dau copilului tot ce vrea el.Două lucruri îi pot conduce pe copii la ruină:să 

nu aibă nimic sau să aibă totul.  
 3.Fericiți părinții care nu iau întotdeauna apărarea copilului lor.Iubirea adevărată nu constă în a-I 

luă apărarea,ci în a-l obișnui cu umilință;din recunoașterea sinceră a greșelii se naște dorință de 
îndreptare.Cu bătaia se face dresură nu educație.  

 4.Fericiți părinții care nu vor lansa critici sterile și continue la adresa altuia,a societății,mai ales a 
dascălilor,care nu se critică unul pe altul,nu se vorbesc de rău reciproc.  

 5.Fericiți părinții care nu își plâng copiii pentru orice mic neajuns ce li se întâmplă.  
 6.Fericiți părinții care au răbdare și încredere,îi ajută pe copiii lor să își devolte propriul eu.E o lege 

pe care puțini o cunosc:copilul va fi mai târziu ceea ce I s-a spus că este când era mic.  
 7.Fericiți părinții care cultivă în inimile copiilor bunătatea,dărnicia,compătimirea față de semenii 

aflați în suferință.Înțelepți și buni sunt acei părinți care dau pomană săracilor prin mânuțele copiilor.  
 8.Fericiți părinții care își îndrumă copiii pe calea credinței.Modul de viață în familie poate hrăni 

dispozițiile afective care în timpul întregii vieți rămân temeiuri ale unei credințe vii.  
 9.Fericiți părinții care se străduiesc să trăiască ,împreună cu copiii lor,iubirea În adevăratul ei sens  
 10.Fericiți părinții care,în ciuda tuturor greutăților,vor avea mereu față senină și zâmbetul pe buze 

fiindcă nu bătaia e ruptă din răi,ci zâmbetul părinților.  
Educația,regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  

  

 



Cei șapte ani de acasă – piatra de temelie a educației 
 

Prof. înv.primar COJOCARU LILIEANA 
ȘCOALA PRIMARĂ RECEA 
COM. BISOCA ,JUD. BUZĂU 

 
,, Cei șapte ani de acasă” reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o dau copiilor în prima 

parte a copilăriei.  Expresia ,,cei șapte ani de acasă” este utilizată, în general, pentru a descrie conduita 
unei persoane într-un context anume. Din punctul de vedere al psihologilor, educația din primii ani de 
acasă, de care copiii au parte în familie, definește în mare măsură viitorul adult. 

De cele mai multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane, ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos - ,,nu are cei șapte ani de acasă”. Această 
expresie definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în primii 
șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare 
psihică deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de 
însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj etc. 

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin 
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate cât și indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, și climatul socio-
afectiv, în care se exercită influențe educaționale, reprezintă primul model social cu o influență 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și 
relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate. 

Educația primită în ,,cei șapte ani de acasă” depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și 
părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului. Viața copilului acasă, alături de părinții săi, toate activitățile care se desfășoară împreună, 
consolidează anumite deprinderi, abilități  ce contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială, 
sănătatea, igiena și protecția lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin 
jocul imitațiilor, comparațiilor și își însușește modele la care se poate referi în mod constant în devenirea 
sa ca adult. Tot, în familie se formează  primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului, de altruism, 
de conduită igienică  individuală și colectivă, componente majore ale moralei elementare a membrilor 
societății.      

În primii șapte ani de viață copiii pot învăța: deprinderi de autoservire, exprimarea propriilor nevoi, 
deprinderi de igienă și ordine, limbaj corect transmis, modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la 
diverse provocări ale mediului înconjurător, bune maniere și comportament, concentrare a atenției, 
consecvență în realizarea unei sarcini, exteriorizarea sentimentelor și emoțiilor, alegerea motivelor și 
motivațiilor atunci când are de realizat ceva. Unele  însușiri dobândite în primii șapte ani devin stabile 
pentru tot restul vieții: altruismul, cooperarea, spiritul de competiție, atitudinea pozitivă față de diverse 
sarcini. Iar altele influențează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și 
pedepsit des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele sau nu va fi 
încrezător în forțele proprii. 

Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne referim la un copil ,,bine crescut”. Printre 
principalele ingrediente care compun această expresie regăsim: 

• Salutul – Este prima normă de conduită învățată în familie, începând de la etapa în care copilul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii și continuând apoi cu ,,bună ziua”. 

• Comportamentul în public – Un copil ,,bine crescut” știe să răspundă la întrebări și să susțină, la 
rându-i, conversația, își așteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbește. 

• Manierele la masă – O bună creștere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor și a celor care servesc masa. 

• Comportamentul cu prietenii – Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulților. Jocurile 
copiilor sunt experiențe care, pe lângă că aduc destindere și voie bună, îi pregătesc pe copii pentru rolul 
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăța, exersa și testa comportamente corecte. Un copil ,,bine 
crescut” își respectă partenerii de joacă, înțelege și se conformează regulilor specifice vârstei lui. 

 



• Înțelegerea normelor sociale – Prin imitație și suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinților, ceea ce ,,se face” și ceea ce ,,nu se face” în societate. O bună creștere implică și cunoașterea și 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: spunem ,,te rog”, ,,mulțumesc” și ,,cu plăcere”; 
așteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc; nu încălcăm drepturile celorlalți prin 
afirmarea drepturilor noastre; nu facem zgomot în ora de liniște ; respectăm simbolurile, credințele și 
valorile noastre și a celor de lângă noi. 

• Tact și toleranță – Un copil ,,bine crescut” învață de la părinți că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau de orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică. Va face diferența între râsul sănătos și spiritul 
de glumă și râsul care jignește, care deschide răni, evitându-l pe cel din urmă. 

• Recunoașterea greșelilor - ,, Îmi pare rău” este, la fel ca și ,,te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă din partea adulților din jurul lui. Astfel, va învăța că recunoașterea 
greșelilor și sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect și demnitate. 

Cel ce are ,,cei șapte ani de acasă” știe ce înseamnă bune maniere, știe cum să se comporte cu 
oamenii din jur și este respectuos. 

După ce copilul intră într-un mediu școlar, educația lui se împarte între familie și dascălii din 
școală; cei din urmă vor fi chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia. 

,,Cei șapte ani de acasă” își pun accentul destul de mult în ceea ce devine un copil mai târziu și 
anume – OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu 
diverse aptitudini și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. 
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Ce înseamnă cei şapte ani de-acasă si greşelile din familie care ne marchează pentru totdeauna. 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Cum s-au transformat 
desenele unei adolescente într-o colecţie de eşar... Norica Nicolai şi Renate Weber, excluse din PNL 
pentru „erezii ideolog...  

Directoarea unei grădiniţe din Târgovişte avertizează că 150 de copii ... Încă de la naştere, fiecare 
etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar 
dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate 
palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în 
contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorul psiholog Adina Mesaroş a explicat, pentru 
„Adevărul“, cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine 
cazuri, chiar a viitorului adult. Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat 
după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - 
este forma lui de comunicare la acea vârstă.  

Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, 
apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialistul, precizând că această satisfacere 
a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi. 
Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului Psihologul 
spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în braţe reprezintă o 
altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu refuzată celui 
mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, 
el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl  înconjoară”, punctează psihologul. În jurul vârstei de 9 luni apare 
nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, spune Adina Mesaroş, cu condiţia de a asigura 
un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum 
fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl 
laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant”, explică ea. La 
dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea 
permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care 
se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul subliniind că este foarte 
important ca mama să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin 
imitaţie.  

Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, Adina 
Mesaroş spune că nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să progreseze 
din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem spune «hai 
să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”, explică ea. Între 1 şi 3 ani, este foarte important 
ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat să 
exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că trage de faţa de masă. El nu face asta 
pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. O face, 
deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, exemplifică psihologul. Crizele de personalitate - o etapă normală. 
Cum le gestionăm După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în 
locurile publice. „Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. 
Foarte important pentru părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l 
ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană 

 



pentru care face criza”, spune psihologul. Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, 
doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare 
şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de 
important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă 
asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. „Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate 
să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta”, recomandă psihologul.  

După 5 ani înţeleg regulile Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, 
prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se 
formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de 
întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda 
familiei Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli 
de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în 
autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că 
mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din 
apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale 
căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), 
se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu 
greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare.  

Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu 
«dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“. Ce trebuie să ştie un 
copil „de acasă“ Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită 
„acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel 
rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să 
comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi 
emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială - sintetizează psihologul.  

  

 



IMPORTANŢA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof.Ȋnv.Primar:COTUNA ANAMARIA 
Şcoala Gimnazială nr.1 Bulz 

Structura: Şcoala Primară nr.3 Remeţi 
 

Copilul este ‚,diamantul’’ fiecărei familii. Daca va fi ,,şlefuit’’ la timp, el va deveni un om 
valoros. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte în familie, 
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până când merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să-i respecte pe cei din jurul lui 
,care ştie să salute, să mulţumească, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Totul 
pleacă de la cei 7 ani de acasă. 

Educaţia, bunele maniere şi regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani 
de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. 
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi 
reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul 
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului. 
După ce ajunge la vârsta preşcolară, educaţia copilului se împarte între familie şi profesori; cei din 

urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-
educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor 
probleme.  

„Cei 7 ani de acasă”reprezintă o perioadă importantă în formarea şi evoluţia copilului. Copiii cresc 
şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

Fiecare copil este unic. 
 
BIBLIOGRAFIE 
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Importanţa colaborării în cadrul parteneriatului grădiniţă-familie 
 

Prof.înv.preșc. Cozma Mihaela 
Școala Gimnazială Neagra Șarului 

G.P.N. Șaru Dornei 
 
Motto:”Învață-mă și voi uita! 
    Arată-mi și îmi voi aminti! 
    Implică-mă și voi înțelege!” 
”Să ții în palmă sufletul unui copil este cu siguranță un privilegiu. Să fii important în viața unui 

copil este, poate, un dar divin.” (J.J.Rouseau) 
 
Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de influenţele educative ce se 

exercită asupra copilului din partea familiei. Educaţia trebuie să se manifeste permanent  ca  o  acţiune 
coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi a familiei. Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui 
cadru optim în care să se dezvolte şi această răspundere revine în mare măsură familiei care poate 
îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa. 

La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de 
sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme de  dezvoltare. 
Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o 
şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, 
copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 
familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, 
deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în 
parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului. Ea 
poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului,  poate  sprijini  şi orienta familia în educarea 
copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în  scopul  organizării activităţilor zilnice, asigurării 
educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă 
împreună cu copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu 
tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său. 

Parteneriatul presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective comune, iar pentru 
funcţionarea parteneriatului este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile 
acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a drepturilor şi responsabilităţilor. 
Aceste  lucruri se pot realiza doar printr-o apropiere în dublu sens, în vederea  unei suficiente cunoaşteri 
de ambele părţi. Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă  şi familie) în vederea formării copiilor 
este condiţionată de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de 
cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Familia este o 
sursă principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind 
educaţia copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile 
promovate, climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de 
învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i  ce  activităţi sau întâlniri au 
planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de    aceea vor folosă toate ocaziile 
pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele 
mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica 
sau de nevoile şi preferinţele lor. 

 
Roluri şi responsabilităţi ale părinţilor în cadrul parteneriatului grădiniţă-familie: 
-să recunoască grădiniţa ca instituţie incluzivă, care asigură drepturi egale pentru toţi copiii; 
-să cunoască regulamentul interior al grădiniţei; 
-să-şi cunoască copilul şi posibilităţile lui, colaborând cu grădiniţa şi educatoarea; 

 



-să fie dispuşi la activităţi de voluntariat în beneficiul copiilor; 
-să colaboreze şi să coopereze cu o deschidere permanentă spre grădiniţă, comunitate în interesul 

copiilor; 
-să recunoască rolul grădiniţei în dezvoltarea copiilor; 
-să respecte personalul din grădiniţă; 
-să sprijine activitatea educatoarei, în scopul dezvoltării integrale a copilului; 
-să fie deschis la sugestiile şi sfaturile avizate ale educatoarei cu privire la educarea copilului. 
 
Roluri şi responsabilităţi ale grădiniţei în cadrul parteneriatului grădiniţă-familie: 
-să ofere şanse egale copiilor la accesul serviciilor oferite de grădiniţă; 
-să informeze părintele cu privire la oferta educaţională a grădiniţei pentru creşterea şi dezvoltarea 

copiilor; 
-să motiveze părintele să se implice şi să colaboreze cu grădiniţa; 
-să prezinte ce aşteaptă de la părinte: colaborare, cooperare, încredere, sprijin, ajutor reciproc, 

confidenţialitate, respect; 
-să manifeste transparenţă în procesul educativ; 
-să ofere familiei informaţii privind modalităţile de educare a copiilor; 
-să determine părinţii să colaboreze pentru ca educaţia din grădiniţă să aibă continuitate şi 

consecvenţă şi acasă; 
-să evite stările conflictuale, tensionate cu părinţii, pentru a nu avea efecte negative asupra 

copilului. 
 
Modalităţi prin care se poate realiza parteneriatul dintre grădiniţă şi familie: 
-Întâlniri individuale periodice. Educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va identifica 

care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile care 
sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. 
Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale 
pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. 

-Părinţii în sala de grupă. Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o 
parte, copilul se va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe 
de altă parte, se va face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin 
exersarea amenajării spaţiilor, a comunicării  cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt 
context decât cel de acasă. 

-Amenajarea unei camere destinată familiei sau măcar a unui colţ în care se pot afişa lucrările 
copiilor sau poze ale acestora din timpul activităţilor precum şi informaţii utile pentru educarea copiilor 
acasă, pliante despre cursuri şi concursuri pentru copii. Aici ei   se pot întâlni cu alţi părinţi, analiza şi 
aprecia munca copiilor,  pot  citi  informaţiile expuse la avizier. De obicei acest spaţiiu se poate amenaja 
pe holul grădiniţei. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea copiilor şi despre 
educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute. 

-Întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal sunt utile pentru a discuta despre  proiectele 
tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele  părţi.  Pentru că aceste întruniri sunt 
destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceştia. Întrunirile vor fi benefice 
numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinţi care nu vor participa dacă nu le vor găsi 
interesante şi utile. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin 
intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte pot fi prezentate de o 
manieră mai formală, aşteptându-se şi o replică din partea părinţilor. Alte aspecte cer un mai mare grad de 
participare, familiile putând în acest caz să-şi practice abilităţile şi experienţa 

-Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care 
vor să dezbată împreună un subiectFamiliile cu un interes specific sau cu necesităţi deosebite se pot 
întruni şi susţine reciproc, schimbând opinii, sugestii şi  resurse. Medierea educatoarei şi spaţiul pus la 
dispoziţie pentru derularea acestor  activităţi consolidează abilităţile parentale, valenţa participativă în 

 



viaţa copilului şi dezvoltă un sentiment de apartenenţă la comunitatea grădiniţei, generând implicare în 
viaţa instituţiei. 

-Întrunirile comisiei de consultanţă .În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: participarea 
familiei, comunicarea educatoare-părinţi,  implicarea  comunităţii, organizarea de evenimente sociale, 
strângerea de fonduri, organizarea unor excursii. 

-Vizitele la domiciliu trebuie să apară în plan doar după consolidarea relaţiei de încredere dintre 
părinte şi educator. Vizita la domiciliu este investită adesea cu un puternic rol evaluativ, care se 
adresează părintelui şi este destul de dificil să accepte acest lucru. Important este ca părintele să nu 
resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca modalităţi de colaborare partenerială, pentru a determina un răspuns 
cât mai adecvat nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 

-Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări 
care costituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. 
Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în 
organizarea unor mini petreceri pentru copii la sfârşitul acestori serbări. 
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

Prof. înv. Preșc. CRUCERU-VELICAN IOANA 
GRADINITA NR. 2, Orașul VOLUNTARI, Județul ILFOV 

 
,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-
mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".                                                                           ( 
,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

Familia este mediul cel mai sanătos și are o influență hotărâtoare asupra adultului de mai târziu. 
Pentru o dezvoltare armonioasă  a copilului, acesta are nevoie să trăiască într-un mediu cald, calm, 
tonifiant și echilibrat. În familie copilul observă primele modele sociale: conduitele și obiceiurile celor 
din jur. Copilul va imita, va repeta, va prelua sau va gesticula exact ca persoanele din jurul lui.  

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 
copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Părinții de cele mai multe ori fără să conștientizeze, comit unele greșeli atunci când își educă copiii. 
Tim Elmor expert și autor a numeroase bestseller-uri despre educație, ne dezvăluie care sunt cele mai 
frecvente greșeli comise de părinți care împiedică copiii să devină lideri. 

1. Părinții nu le permit copiilor să-și asume riscuri 
 În lumea de astăzi, pericolul ne așteaptă la fiecare pas. Preocupându-se de bunăstarea copiilor, 

părinții fac totul pentru a-i proteja. La urma urmei aceasta e sarcina lor. Însă protecția excesivă poate fi în 
defavoarea copilului. 

 Psihologii europeni au ajuns la concluzia că, copiilor care li s-a interzis să alerge în stradă, să-și 
lovească genunchii sau care au fost protejati de pericole, pe măsură ce cresc , dezvoltă fobii. Copiii 
trebuie să cadă, să înțeleagă că eșecul este un lucru normal. Adolescenții trebuie să cunoască prima 
dragoste și amărăciunea despărțirii, pentru a atinge maturitatea emoțională necesară pentru o relație 
serioasă. 

2. Părinții vin prea repede în ajutor 
 Actuala generație de tineri, nu au atât de multe abilități pe care le aveau copiii cu 30 de ani în 

urmă. Totul este din cauza că părinții le vin repede în ajutor și soluționează problemele în locul lor. Astfel 
copilul nu învăță să ia decizii singur, să caute căi de ieșire din situațiile dificile. Se obișnuiește că părinții 
îi vin întotdeauna în ajutor. În lumea reală acest sistem nu funcționează, de aceea acești copii cresc 
absolut incompetenți. 

3. Părinții își admiră exagerat copiii 
 Mulți părinți își laudă mereu copiii, le spun că sunt cei mai frumoși, cei mai inteligenți. Ei 

consideră că aceasta îi va ajuta să se simtă speciali și să-și dezvolte respectul de sine. Însă acest 
comportament are de multe ori partea sa negativă. 

Atunci când își laudă exagerat copiii și închid ochii la comportamentul rău, ei învață să înșele, să 
exagereze, să evite realitatea dură. Acești copii pur și simplu nu au fost învățați să depășească 
dificultățile. 

4. Sentimentul de vinovăție îi împiedică pe părinți să-și educe corect copiii 
 Copiii uită repede supărările, însă vor face față mai greu consecințelor răsfățului. Nu-ți fie teamă 

să-i spui ,,nu”, doar așa va învăța să aprecieze și să lupte pentru ceea ce este cu adevărat important pentru 
el. Nu trebuie să înveți copilul să aștepte cadouri după fiecare faptă bună. Astfel nu-i va apărea nici 
iubirea necondiționată, nici motivația interioară. 

5. Părinții nu-și împărtășesc greșelile cu copiii lor 
Spune-i copilului tău ce greșeli ai comis la vârsta lui. Copiii trebuie să fie pregătiți mental pentru 

eșecuri și consecințele deciziilor sau acțiunilor greșite. Povestește-i ce simțeai tu atunci când ajungeai 
într-o situație dificilă și ce lecții ai învățat din acea experiență. 

6. Părinții confundă inteligența și talentul cu maturitatea 

 



 Părinții deoseori confundă inteligența copilului cu maturitatea. Ei consideră că un copil inteligent 
este pregătit pentru viața reală. Însă nu întotdeauna este așa. Dacă copilul manifestă unele capacități, asta 
nu înseamnă neapărat că este talentat în toate și e pregătit pentru o viață independentă. 

7. Părinții nu le oferă copiilor exemple 
 Părinții trebuie să modeleze acea viață pe care o doresc pentru copilul lor. ÎNVAȚĂ-L să fie 

responsabil pentru cuvintele sale, prin propriul exemplu. Urmărește-ți faptele, chiar și cele neînsemnate, 
pentru că ești urmărit de copilul tău. Nu minți, ei observă chiar și o minciună nevinovată. Fii receptiv, 
ajută-i pe alții, iar copilul va memora asta și va face același lucru. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii 
pentru formarea lui ca adult.  

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu 
la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă 
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune ,,bună ziua”, ,,te rog”, ,,mulţumesc”, ,,la revedere”, iar copilul învaţă prin 
imitaţie.  

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Copilul trebuie învățat să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 
exemplului. Comunicarea este secretul unei relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la 
televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! Copilul trebuie învățat  să 
iși exprime emoțiile  și sentimentele; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale pașnică și să-și 
controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. 

Să ne învățăm copiii să spună mereu adevarul, chiar dacă de multe ori poate nu ne convine ceea 
ce a făcut! Este necesar să ne petrecem  cât mai mult timp cu copilul nostru. Ca părinți trebuie să ne 
implicăm în activitățile copilului,  iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu 
el.  

,,Cei sapte ani de acasa” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți inchinate binelui, 
frumosului și adevărului.  
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

Prof. înv. Preșc. CRUCERU-VELICAN IOANA 
GRADINITA NR. 2, Orașul VOLUNTARI, Județul ILFOV 

 
,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-
mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".                                                                           ( 
,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

Familia este mediul cel mai sanătos și are o influență hotărâtoare asupra adultului de mai târziu. 
Pentru o dezvoltare armonioasă  a copilului, acesta are nevoie să trăiască într-un mediu cald, calm, 
tonifiant și echilibrat. În familie copilul observă primele modele sociale: conduitele și obiceiurile celor 
din jur. Copilul va imita, va repeta, va prelua sau va gesticula exact ca persoanele din jurul lui.  

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 
copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Părinții de cele mai multe ori fără să conștientizeze, comit unele greșeli atunci când își educă copiii. 
Tim Elmor expert și autor a numeroase bestseller-uri despre educație, ne dezvăluie care sunt cele mai 
frecvente greșeli comise de părinți care împiedică copiii să devină lideri. 

8. Părinții nu le permit copiilor să-și asume riscuri 
 În lumea de astăzi, pericolul ne așteaptă la fiecare pas. Preocupându-se de bunăstarea copiilor, 

părinții fac totul pentru a-i proteja. La urma urmei aceasta e sarcina lor. Însă protecția excesivă poate fi în 
defavoarea copilului. 

 Psihologii europeni au ajuns la concluzia că, copiilor care li s-a interzis să alerge în stradă, să-și 
lovească genunchii sau care au fost protejati de pericole, pe măsură ce cresc , dezvoltă fobii. Copiii 
trebuie să cadă, să înțeleagă că eșecul este un lucru normal. Adolescenții trebuie să cunoască prima 
dragoste și amărăciunea despărțirii, pentru a atinge maturitatea emoțională necesară pentru o relație 
serioasă. 

9. Părinții vin prea repede în ajutor 
 Actuala generație de tineri, nu au atât de multe abilități pe care le aveau copiii cu 30 de ani în 

urmă. Totul este din cauza că părinții le vin repede în ajutor și soluționează problemele în locul lor. Astfel 
copilul nu învăță să ia decizii singur, să caute căi de ieșire din situațiile dificile. Se obișnuiește că părinții 
îi vin întotdeauna în ajutor. În lumea reală acest sistem nu funcționează, de aceea acești copii cresc 
absolut incompetenți. 

10. Părinții își admiră exagerat copiii 
 Mulți părinți își laudă mereu copiii, le spun că sunt cei mai frumoși, cei mai inteligenți. Ei 

consideră că aceasta îi va ajuta să se simtă speciali și să-și dezvolte respectul de sine. Însă acest 
comportament are de multe ori partea sa negativă. 

Atunci când își laudă exagerat copiii și închid ochii la comportamentul rău, ei învață să înșele, să 
exagereze, să evite realitatea dură. Acești copii pur și simplu nu au fost învățați să depășească 
dificultățile. 

11. Sentimentul de vinovăție îi împiedică pe părinți să-și educe corect copiii 
 Copiii uită repede supărările, însă vor face față mai greu consecințelor răsfățului. Nu-ți fie teamă 

să-i spui ,,nu”, doar așa va învăța să aprecieze și să lupte pentru ceea ce este cu adevărat important pentru 
el. Nu trebuie să înveți copilul să aștepte cadouri după fiecare faptă bună. Astfel nu-i va apărea nici 
iubirea necondiționată, nici motivația interioară. 

12. Părinții nu-și împărtășesc greșelile cu copiii lor 
Spune-i copilului tău ce greșeli ai comis la vârsta lui. Copiii trebuie să fie pregătiți mental pentru 

eșecuri și consecințele deciziilor sau acțiunilor greșite. Povestește-i ce simțeai tu atunci când ajungeai 
într-o situație dificilă și ce lecții ai învățat din acea experiență. 

13. Părinții confundă inteligența și talentul cu maturitatea 

 



Părinții deoseori confundă inteligența copilului cu maturitatea. Ei consideră că un copil inteligent 
este pregătit pentru viața reală. Însă nu întotdeauna este așa. Dacă copilul manifestă unele capacități, asta 
nu înseamnă neapărat că este talentat în toate și e pregătit pentru o viață independentă. 

14. Părinții nu le oferă copiilor exemple 
Părinții trebuie să modeleze acea viață pe care o doresc pentru copilul lor. ÎNVAȚĂ-L să fie 

responsabil pentru cuvintele sale, prin propriul exemplu. Urmărește-ți faptele, chiar și cele neînsemnate, 
pentru că ești urmărit de copilul tău. Nu minți, ei observă chiar și o minciună nevinovată. Fii receptiv, 
ajută-i pe alții, iar copilul va memora asta și va face același lucru. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii 
pentru formarea lui ca adult.  

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu 
la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă 
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune ,,bună ziua”, ,,te rog”, ,,mulţumesc”, ,,la revedere”, iar copilul învaţă prin 
imitaţie.  

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Copilul trebuie învățat să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 
exemplului. Comunicarea este secretul unei relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la 
televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! Copilul trebuie învățat  să 
iși exprime emoțiile  și sentimentele; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale pașnică și să-și 
controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. 

Să ne învățăm copiii să spună mereu adevarul, chiar dacă de multe ori poate nu ne convine ceea 
ce a făcut! Este necesar să ne petrecem  cât mai mult timp cu copilul nostru. Ca părinți trebuie să ne 
implicăm în activitățile copilului,  iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu 
el.  

,,Cei sapte ani de acasa” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți inchinate binelui, 
frumosului și adevărului.  
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Secțiunea: învățământ primar 
Activităţi de comunicare orală folosite  în orele de limba şi literatura română în 

învățământul primar 
 

Prof. înv. primar Cucoș Liliana-Gabriela 
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu, Suceava 

 
Comunicarea orală contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi la formarea atitudinii 

comunicative, dezvoltă ascultarea activă, învăţarea prin cooperare, gândirea critică a elevilor. Se 
caracterizează prin libertatea în exprimare, posibilitatea rectificărilor şi reluărilor, folosirea codurilor 
nonverbale sau paraverbale, construcţii spontane, posibilitatea abaterii de la vorbirea corectă . 

Formarea abilității de exprimare orală și dezvoltarea acestei capacități se realizează printr-un 
exercițiu permanent de vorbire, prin lectură, prin antrenamente de comunicare verbală între elev-elev, 
elev-învățător, elev-elevi, prin învățarea punerii întrebărilor si formulării răspunsurilor. Pentru învățarea 
acestora, se impune utilizarea unor strategii didactice din partea învățătorului pentru a contribui 
dezvoltarea și nuanțarea vorbirii. 

Prin utilizarea metodelor activ-participative elevii devin coparticipanţi la propria lor formare. „A 
activiza înseamnă, deci, a mobiliza / angaja intens toate forţele psihice de cunoaştere ale elevului, pentru a 
obţine în procesul didactic performanţe maxime, însoţite constant de efecte instructiv-educative, optimale 
în toate componentele personalităţii”( Cerghit, Ioan,  Metode de învățământ, Ed. Polirom, Iași, 2006). 

Comunicarea orală ca mijloc de învăţare contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi 
la formarea atitudinii comunicative, dezvoltă ascultarea activă, învăţarea prin cooperare, gândirea critică a 
elevilor. 

Pentru dobândirea progresivă a abilităţii de a conversa, povesti şi comenta este necesar un exerciţiu 
permanent de îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului, de structurare a mesajelor în discurs coerent, de 
promovare a comunicării orale. 

În clasele primare, prin orele de limba și literatura română se urmăreşte formarea capacităţii de 
comunicare prin exerciții de  alcătuire a enunțurilor, prin dialog, pronunţare, denumire, memorare, joc de  
rol, povestire, etc. 

Prin aceste  activități, elevul va fi capabil: 
− să vorbească clar, fluent, adaptîndu-şi timbrul şi tempoul la situaţia de comunicare, demonstrînd 

bogăţia vocabularului şi corectitudinea; 
− să manifeste interes şi curiozitate faţă de situaţia concretă de comunicare;  
−  să urmărească ideile din discuţie, să-şi susţină un argument; 
− să pună întrebări legate numai de subiectul discuţiei; 
− să se  asculte unul pe altul şi să vorbească clar şi corect. 
Modelul comunicativ pentru elevi este învățătorul, limbajul lui fiind îngrijit, nuanțat. Invățătorul va 

trebui să utilizeze informații noi,  pentru a provoca o reacție, să-i angajeze pe elevi  în situații de învățare, 
să folosească un limbaj la nivelul de înțelegere al elevilor.  

De regulă, elevii vin la școală și învață în mod organizat să comunice, pentru a utiliza comunicarea 
în relațiile interumane. 

Limbajul copilului nu se dezvoltă de la sine, spontan, prin simpla maturizare. Limbajul se 
dobândeşte prin întrebuinţarea lui în diferite situaţii de viaţă, prin folosirea unor noţiuni şi însuşirea unor 
idei, prin sporirea culturii şi, desigur, prin învăţarea cuvintelor şi a structurilor gramat`icale prin care se 
exprimă acele idei şi noţiuni. 

Formarea unui vocabular activ, bogat, nuanţat şi expresiv la elevii din ciclul primar, constituie un 
obiectiv instructiv-educativ prioritar, de aceasta depinzând cantitatea şi calitatea informaţiilor pe care 
elevii le vor putea acumula şi vehicula în raporturile de muncă şi viaţă. 

Obiectivul principal al învățătorului la clasa I este de a uniformiza limbajul elevului, de a înlătura 
exprimarea  neplăcută a unor elevi, de a încuraja vorbirea frumoasă, corectă, conduita pozitivă într-o 
comunicare. 

Exersarea capacităţii de comunicare orală se poate face prin următoarele tipuri de exerciţii: 

 



• Exerciții de construire de enunțuri 
• Formulare de întrebări și răspunsuri 
• Exerciții lexicale 
• Exerciţii de expunere 
• Povestirea după imagini 
• Compunerea 
În clasa I, în perioada abecedară se pot realiza următoarele exerciţii (jocuri) de formare de cuvinte: 
• exemple de cuvinte cu un sunet dat în poziţie iniţială, mediană, finală 
exemplu: lamă, palmă, cal 
• formare de cuvinte prin schimbarea sunetului iniţial 
exemplu: care, sare, mare, zare, rare tare pare 
• formare de cuvinte prin înlocuirea silabei, apoi alcătuirea propoziţiilor; 
exemplu: vise, vină, vilă, vită 
• joc de distribuţie a tuturor însuşirilor posibile la un nume (substantiv) 
exemplu: floare roşie, floare frumoasă, floare ofilită, floare parfumată 
Aceste exerciții pot fi  utilizate în diferite etape ale lecţiei sau combinate cu itemi scrişi, pe fişe de 

învăţare.  
In conformitate cu viziunea comunicativ-funcțională, învățarea limbii și literaturii române are 

caracter intradisciplinar, prin care se înțelege că în fiecare oră de limba română se realizează toate 
componentele limbii și literaturii române, adică citire, scriere, ascultare și vorbire. 

Bibliografie: 
• Ferréol, Gilles; Flageul, Noël – Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, trad. De Ana 

Zăstroiu, Iaşi, Editura Polirom, 2007 
• Mucchielli, Alex– Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare, 

Editura Polirom, Iaşi, 2005 
  

 



Cei şapte ani de "acasă 

Profesoara: Alexa Mioara - Dania 
Liceul Creştin Logos, Bistriţa 

 
 Cei şapte ani de acasă, în societatea de azi, înseamnă de fapt, normele de bază, de conduită, care 

se învaţă în familie. Şcoala şi celelalte medii educaţionale pot ulterior să confirme, să consolideze şi 
aprofundeze deprinderile sănătoase, aducând şi ele un aport la aceste baze fundamentate.  

 După denumire, şablonul de şapte ani de acasă este raportat la realitatea crudă din zilele noastre, 
anume aceea că nu prea mai există conceptul de "acasă", deoarece copiii sunt incluşi încă de la vârste 
fragede în diverse medii educaţionale. Aşadar, a rămas, cel puţin în teorie, familia ca mediu în care 
copilul deprinde principalele reguli de comportament. Cel mai adesea copiii se dezvoltă prin imitarea 
adulţilor. Deci, adevărul e că o bună creştere vine, în primul rând, din mediul familial, după care, peste 
această bază, se clădesc în contexte cultural - istorice obiectivele societăţii actuale.  

 Un adolescent bine crescut este respectos, corect, diferenţiază binele de rău şi frumosul de urât. El 
poate da fără să aştepte să primească ceva în schimb, poate purta lejer o conversaţie manierată. Aceste 
manifestări le are deopotrivă în preajma celor de aceeaşi vârstă, ca şi a celorlalte generaţii. Tinerii cu cei 
şapte ani de acasă îşi respectă partenerii, înţeleg şi se conformează regulilor societăţii, fiind capabili 
totodată să-şi susţină cu argumente propriile idei, să-şi apere interesele, fără a deranja pe cei din jur. 

 Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul adulţilor, ceea ce se cuvine şi ceea 
ce nu se cuvine în societatea actuală. Pentru a acumula ceea ce trebuie şi ce nu trebuie să facă în societate 
tânărul vine cu un bagaj câştigat în ani de încercări, cu eşecuri şi reuşite. De aceea, comportamentul se 
construieşte treptat. Lecţiile vieţii se clădesc treaptă cu treaptă, cu multă răbdare şi perseverenţă.  

 Pentru a avea deci o generaţie de tineri cu cei şapte ani de acasă este necesar exemplul personal al 
nostru: părinţi şi dascăli, sau alţi adulţi ai societăţii. Dacă acordăm suficient timp de calitate copiilor 
eforturile susţinute vor rodi în cele din urmă. Nu putem vorbi de educaţia copiilor dacă adulţii nu sunt 
educaţi. 

 Ajutorul în acestă problemă spinoasă a societăţii poate veni şi din partea şcolii şi a bisericii. 
Obiectivul principal este bine conturat de o veche zicală: " bine faci, bine găseşti". Înţelegem că educaţia 
se face, în primul rând, pentru binele copiilor, nu pentru liniştea şi comoditatea noastră de mai târziu. Dar 
de ce nu am continua să sperăm şi într-un viitor bun? 
  

 



Importanța celor șapte ani de acasă! 
 

Prof. înv.preșc. Dănilă Simona 
Grădinița P.P.”Sf. Sava”, Iași 

 
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)  
Copilăria este acea vârstă fericită, a speranţei şi a visului, este cu siguranță cea mai prețioasă perioadă 

a vieții. . Aceasta se defineşte, sau ar trebui să fie, o mişcare spre înainte, ca o plecare spre orizonturi 
diverse, spre o multitudine de proiecte. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Copilul este o fiinţă care creşte și se dezvoltă. Factorii fundamentali ai dezvoltării sunt ereditatea, 
mediul şi educaţia. Dacă asupra eredităţii nu putem interveni, în ceea ce priveşte mediul şi educaţia, 
părinţii au o influenţă majoră, mediul familial fiind primul care stimulează şi asigură dezvoltarea copilului 
între 0 şi 3 ani.  

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, definește în bună măsură viitorul adult. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor 
ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine 
obiceiurile dezirabile. 

Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de 
politeţe și formulele de adresare. Spre exemplu, dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina 
de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi iar dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm și 
copilul va vorbi calm. 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de 
politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi 
capacitatea de relaţionare socială. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 

 



hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi 
 

Prof. Deak Ştefan Tiberiu 
Prof. Deak Alina 

Şcoala Gimnazială Dumbrava, Timiş 
 
Nu puţine sunt situaţiile în care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile 

care afectează prin obstaculare bunul mers al activităţilor din clasă. O privire ofensivă, o replică 
depreciativă sunt capabile să determine un conflict.  

Situaţia de criză educaţională poate fi definită ca un eveniment sau complex de evenimente 
inopinante, neaşteptate, neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea sau 
siguranţa clasei şi membrilor acesteia. Mecanismele de a prevedea, delimita, defini, controla şi soluţiona 
o situaţie de criză presupune efort, strategii de intervenţie ferme, consum de energie, cu şanse de a 
determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al persoanelor implicate. 

Deoarece oamenii trăiesc şi muncesc împreună este important că trebuie să se înţeleagă unii cu alţii. 
Chiar dacă s-au stabilit de la început reguli ale clasei, rutini, o relaţie foarte deschisă cu elevii, este normal 
să apară şi comportamente problematice. Chiar şi într-un mediu pozitiv de învăţare adulţii stabilesc limite 
care nu sunt pe placul elevilor.  

Fiecare cadru didactic poate identifica cu uşurinţă probleme de disciplină, precum agresivitate, 
refuz, sfidare, ignorare, care împidică desfăşurarea optimă a activităţii şi eficienţa învăţării. De multe ori 
soluţionarea acestora este dificilă deoarece sub denumirea acestor probleme se „ascund” mai multe 
aspecte care trebuie gestionate.  

Operaţia de gestionare a crizelor, este o iniţiativă managerială prin excelenţă care se organizează, 
se conduce şi se desfăşoară după legităţi, principii şi funcţiuni cu o solidă specificitate managerială. 

Prima etapă a activităţii de gestiune a situaţiilor de criză o reprezintă:  
1.Identificarea şi cunoaşterea situaţiilor de criză: Ce fenomene şcolare în interiorul clasei de elevi 

pot constitui adevărate crize: conflicte şi situaţii relaţionale greu controlabile intre:  
- elevi: certuri injurioase, bătăi soldate cu traume fizice şi psihice (rănirea elevilor) care au implicat 

mai mulţi elevi ai clasei şi au condus la divizarea grupului;  
- profesori-părinţi: conflicte care pot impieta incomensurabil coeziunea organizaţiei clasei şi a 

echilibrului atitudinal al cadrului didactic; denigrări; mituiri; 
- inter-clase: prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări, prin conflicte deschise 

între membri marcanţi ai celor două colective. 
2. Etiologia situaţiei de criză: necesitatea cunoaşterii profunde a situaţiei, dar şi a cauzelor acesteia 

constituie o a două etapa în procesele de gestionare a crizelor şcolare.  
3. Decizia reprezintă selectarea unui anumit curs al acţiunii dintr-un număr de alternative, 

hotărând astfel declanşarea anumitor acţiuni care conduc la realizarea obiectivelor stabilite.  
4. Program de intervenţie: înainte de a trece la măsurile imediate de soluţionare e necesar să se 

alcătuiască un set de operaţii planificate în funcţie de parametrii de definiţie ai crizei.               
- Aplicarea măsurilor  
 - Controlul  
- Evaluarea           
Strategii de intervenţie  
Un cadru didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 
- Să înţeleagă cum se explică apariţia şi menţinerea comportamentelor dezirabile sau cele 

problematice ale elevilor; 
- Să dezvolte o atitudine profesională asupra problemelor de disciplină care să susţină aplicarea 

metodelor şi principiilor gestionării clasei de elevi; 
- Să anticipeze răspunsurile comportamentale ale elevilor şi să şi să-şi adapteze propriul 

comportament acestora; 
- Să adopte o poziţie strategică în situaţiile de disciplinare întâlnite la clasă astfel încât să 

promoveze succesul, dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor; 

 



- Să dobândească metode practice de acţiune pe care să le folosească imediat în situaţii concrete de 
management al comportamentului; 

- Să identifice soluţii de rezolvare a unor probleme disciplinare întâlnite zi de zi. 
          Pe parcursul acestui demers vă vor susţine câteva principii de bază ale psihologiei copiilor: 
- Copiii sunt diferiţi, de aceea e important să tratăm fiecare elev în mod diferit; 
- Comportamentele copiilor se învaţă, adică îi putem învăţa pe elevi noi comportamente sau putem 

diminua frecvenţa comportamentelor negative; 
- Comportamentele se pot explica(au o cauză) şi pe baza acesteia putem găsi metodele cele mai 

eficiente de a interveni; 
- Un comportament problematic al copilului este un semnal pe care trebuie să-l analizăm şi să 

intervenim asupra lui. 
Trebuie  adoptate strategii diferite pentru rezolvarea unor asemenea situaţii. Fiecare strategie ocupă 

locul său şi nu trebuie să existe o singură metodă de rezolvare. Se poate alege o strategie sau alta în 
funcţie de situaţie 

Fie că este vorba de agresivitate în familie, la şcoală, faţă de alţi copii, faţă de obiecte sau împotriva 
copilului însuşi, simptomul devine rapid un motiv de îngrijorare şi chiar de excludere a copilului uneori.  

De-a lungul activităţii mele didactice, m-am confruntat cu numeroase manifestări de agresivitate în 
rândul copiilor. Am încercat intervenţia imediată în situaţiile de criză create, îndeosebi în timpul pauzelor, 
atunci când, predilecţia pentru acte reprobabile creşte.  

Voi prezenta în continuare  cazul unei fetiţe  cu probleme de agresivitate şi modalităţile pe care le-
am abordat în încercarea de a modifica comportamentele indezirabile. 

Studiu de caz 
Descrierea problemei 
G.A., fetiţă în vârstă de 9 ani,  care manifestă un  comportament agresiv. Comportamentul a apărut 

din primul an de viaţă şi se manifestă în mod special la şcoală, dar şi în societate inclusive împotriva 
copiilor.  

Părinţii sunt şocaţi fără să poată  găsi o explicaţie, cu atât mai mult cu cât zilnic primesc reclamaţii 
de la ceilalţi părinţi, vecini şi chiar personae necunoscute. Furia şi agresivitatea fetiţei  se îndreaptă în 
egală măsură către colegii de la clasă, către părinţi, copiii mai mici sau mai mari. Fetiţa  nu este o fire 
sociabilă, distruge jucăriile şi lucurile celorlalţi colegi, este tot timpul negativistă, manifestă un limbaj 
vulgar,  presărat cu injurii la adresa colegilor. Nu-i plac poveştile, desenele animate şi nici lecţiile, nu are 
răbdare, ocupându-se mai mult cu crearea  în jurul ei a unei mari dezordini de lucruri amestecate şi 
aruncate de-a valma.  

Cadrele didactice şi părinţii se găsesc momentan neputincioşi în faţa acestui copil . În ultimul timp,  
disputele cu părinţii copiilor agresaţi,  m-au determinat să conştientizez faptul că această situaţie  aduce 
mari prejudicii colectivului de copii. 
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,,CEI ŞAPTE ANI  DE ACASĂ” 
 

Prof. înv. preşcolar Dinu Adriana 
Grădiniţa Puţu cu Salcia, localitatea Mătăsaru 

 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul 
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru 
fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe 
care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem 
unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia ecesară 
vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Sunt prea multe lucruri de spus despre educaţia copiilor şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină. 

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. 

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un 
mesaj bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini 
de vicii.  

Mult mai uşor se vor apropia tinerii de sfinţi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, care Îl oglindesc pe 
Dumnezeu. Cunoaşterea vieţilor sfinţilor are de aceea un rol foarte important în formarea personalităţii 
tinerilor. 

Văzând cum sfinţii, oameni ca ei fiind, au ales lupta cu ispitele acestei lumi, netemându-se de nici 
un fel de chinuri, tinerii vor vedea un cu totul alt model de viaţă. Vor înţelege că ispitele care vin din toate 
părţile se pot respinge cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu 
poveştile. Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici 
faptele descrise în vieţile sfinţilor. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe 
terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor 
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi 
la reacţii adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi 
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite 
clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor 
copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; 
deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile 

 



sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

 “Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea 
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii 
le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, 
muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi 
excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să 
sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” 
Dr. Augusto Cury) 

 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a 
copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

Cea mai la îndemână metodă este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un 
altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este 
îndeosebi acela de a constata salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti 
cum să ne orientăm demersul educativ în perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj,  
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CEI 7 ANI DE ACASA 
 

DINU ALINA 
Gradinita Nr. 211, Bucuresti 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 

salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 
Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind modelul 

pecare copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă. 
Familia oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează 

pentru viaţă. aceasta reprezintă primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul 
social.are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, 
condiţii ce stau la baza structurării personalităţii individului. În relaţiile sale cu mama, cu tata şi cu fraţii, 
copilul se integrează în relaţiile sociale, se apropie de societate, îşi cunoaşte valorile şi începe să-şi 
formeze imagineade sine. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copilul 
care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el 
realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului 
într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină 
de fier.  

Familia este un factor primordial de informare şi de creare a copiilor şi tineretului. Ea are rolul de al 
introduce pe copil în societate, de a implementa practici educative, construcţii cognitive. De observat 
faptul că, familia implementează mai mult valori practice, decît teoretice. 

Familia este mediul cel mai sănătos şi are o influenţă mare asupra individului. Individul, în cadrul 
familiei se dezvoltă multilateral, cuprizînd mai multe ramuri de activitate. Un mediu tonifiant, va ajuta la 
o înţelegere mai adecvată a societăţii, omenirii, o educaţie bună va ajuta la crearea unui individ util 
societăţii. O societate prosperă va favoriza îmbogăţirea individului cu valori şi concepţii noi. 

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

In concluzie consider ca cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o oferă 
copiilor în prima parte a copilăriei.  Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață 
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

EDUC.DINU ERIKA 
ŞC.GIMN.”SZENTIVANI MIHALY ” GĂLEŞTI 

JUD.MUREŞ 
 

Cea mai importantă educaţie a unui copil are loc în interiorul familiei. Primele reguli de politeţe le 
învăţăm de la părinţi şi bunici. Apoi, învăţăm de la doamna educatoare, de la doamna învăţătoare şi de la 
toţi profesorii noştri. Toţi aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. Şi noi le dăm mai departe copiilor 
noştri. 

Pentru un copil civilizat, trebuie în primul rând să ţineţi cont de faptul că spontaneitatea, energia şi 
impulsivitatea le influenţează acţiunile şi cuvintele. De asemenea, mulţi copii preiau cuvinte sau acţiuni 
de la oamenii din jur. De aceea este bine să acordaţi o atenţie deosebită inclusiv manierelor dvs. şi 
anturajului. 

Bunele maniere sunt mai puţin întâlnite la copiii sub vârsta de 7 ani, pentru că, de cele mai multe 
ori, le este greu să îşi imagineze că lumea nu se învârte în jurul lor. Însă educaţia în acest sens ar trebui să 
înceapă de la o vârstă fragedă, 2-3 ani, când copilul înţelege şi face conexiuni între ceea ce se desfăşoară 
în jurul lui. 

Primele maniere se pot învăţa  prin joacă. Aşa vor deprinde acest obicei de a mulţumi când primesc 
ceva. Un alt pas pe care nu trebuie să-l uitaţi când vă învăţaţi micuţii codul bunelor maniere este acela de 
a împărţi jucăriile lui cu ceilalţi parteneri de joacă. Acest lucru ar trebui să se realizeze de la o vârstă cât 
mai mică, pentru că în acest fel vă veţi obişnui copilul cu ideea că este în regulă să-şi împartă jucăriile, 
chiar dacă sunt momente când nu primeşte nimic în schimb.Încă de când sunt în faşă este important să le 
impuneţi câteva reguli. Aşa cum mereu aţi decis ca nu îl ţineţi prea mult în braţe pentru a nu se obişnui, că 
nu va adormi în patul dvs. pentru a nu-şi face un obicei din asta, este la fel de important ca şi atunci când 
creşte să fiţi pe poziţie cu regulile şi limitele. Numai că de data aceasta ele nu mai trebuie să fie tacite, ci 
verbalizate şi clarificate. 

Câteva dintre cele mai importante reguli de comportament pentru copii:  
Salutul  
A saluta şi a mulţumi sunt elementele esenţiale ale bunelor maniere. 
De aceea, puteţi începe cu ele atunci când vă propuneţi să îi învăţaţi pe cei mici regulile de 

comportament în societate. 
Învăţaţi-l să mulţumească în diverse contexte şi unor persoane diferite. Îi puteţi spune că 

„Mulţumesc” poate fi spus persoanei care ţi-a deschis uşa şi te-a lăsat să intri, vânzătorului de la magazin 
care ţi-a dat restul sau produsul de pe raft, unui alt copil care te-a lăsat să te joci cu jucăria lui . 

Comportamentul la masă 
Nu de puţine ori, copiii mai mici devin năzdrăvani tocmai când ajung să fie puşi la masa. De aceea 

este indicat să le explicaţi câteva reguli de bună creştere atunci când se mănâncă în familie sau la 
altcineva. În primul rând orice joacă trebuie să înceteze atunci când mâncăm. De asemenea, coatele nu se 
aşază pe masă, ci eventual doar antebraţele pe marginea mesei. Folosirea tacâmurilor este obligatorie. De 
asemenea, din felia de pâine nu muşcăm, ci rupem cu amândouă mâinile bucăţi potrivite. La masa nu 
vorbim cu gura plină, nu se plescăie şi nu se soarbă supa sau ciorba. La fel de important este să înveţe să 
nu mănânce înainte ca toată lumea să se aşeze la masa. 

Comportamentul în locurile publice 
.Copiii preşcolari încalcă această regulă de cele mai multe ori, pentru că încă nu înţeleg 

constrângerile sociale şi nu şi-au dezvoltat capacitatea de autocontrol. Îi puteţi atrage atenţia discret atunci 
când vorbeşte mai tare decât trebuie şi să-i propuneţi să vorbiţi împreună pe un ton mai scăzut. De 
asemenea, atunci când copilul are o criză de plâns în public din diverse motive, încercaţi să îl liniştiţi fără 
a vă enerva. 

 Bunele maniere pentru copii atunci când se află pe stradă 
Regula cea mai importantă este să fie învăţaţi să traverseze numai pe culoarea verde a semaforului 

şi numai prin locurile marcate corespunzător. De asemenea, pe stradă copiii trebuie să înveţe că nu au 

 



voie să arunce gunoaie pe trotuar, ci numai în coşurile special amenajate. La fel ca un adult, nici copilul 
nu ar trebui să mănânce pe stradă, însă dacă situaţia o impune atunci este permis. 

 Bunele maniere în grădiniţă/ şcoală 
Mediile sociale în care copiii se integrează de la cele mai mici vârste sunt cele ale instituţiilor de 

învăţământ pe care le frecventează. Astfel, printre regulile şi tipurile de comportamente pe care îi ajutaţi 
să le adopte în diverse contexte, un rol special ar trebui să-l aibă regulile de comportament la gradiniţă sau 
la şcoală.Trebuie să ştie să salute colegii atunci când intră în sală.; să salute profesorul ,să nu vorbească 
niciodată neîntrebat, mai ales în timpul orei de curs; Rezultatele şcolare şi integrarea fericită în colectiv 
sunt două consecinţe sigure ale bunelor maniere la şcoală. 
  

 



Importanța celor 7 ani de acasă 
 

Prof. Înv.primar ,Dîrdîiac Mihaela 
 
„Copilul nu datoreaza părinților viața, ci creșterea.” Nicolae Iorga 
 

Importanța celor 7 ani de acasă este pe primul loc în educația  și creșterea  copiilor.Când un copil 
știe ce înseamnă bunele maniere și știe să se comporte cu persoanele din jurul său (învățător, 
profesori,colegi și alte persoane din jur ) și este respectabil ne dăm seama că a primit o educație frumoasă 
de la părinții acestuia. Bunele maniere se învață cel mai bine prin exemplu dat de către părinți,copiii imită 
de cele mai multe ori părinții. 

Trebuie să ne învățăm copiii să folosească cât mai des,,cuvintele magice ,,să salute ,să mulțumească 
de câte ori e nevoie ,să spună întotdeauna adevărul ,să respecte persoanele mai în vârstă. Comunicarea 
este foarte importantă dintre copil – părinte ,trebuie să ne implicăm în jocurile lor și să petrecem cât mai 
mult timp împreună cu ei . Copiii nu sunt identici ,fiecare are o educație în funcție de mediul de unde 
provin ,educație a cărei amprentă se observă în comportamentul copilului în mediul școlar. 

De aceea ,atitudinea educatorilor presupune mult tact , răbdare și o bună cunoaștere a copilului 
,trebuie încurajat și nu judecat și criticat . 

 

Copilul 

Gingaș ,frumos, 

Râde ,învață , trăiește, 

Părinții îl sfătuiesc mereu, 

Educându-l. 

  

 



Familia şi rolul ei în viaţa copiilor 
 

DRĂGAN VIOLETA 
GRADINIȚA NR.211, BUCURESTI 

 

De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme 
ori reguli de politete, in special. 

Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, 
limbaj, etc.  

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod.  

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in 
special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. 

Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca 
asta nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, 
pentru ca ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. Insa va trebui sa ne 
impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa 
poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele 
negative. Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic 
ne supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate 
acestea in diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
– deprinderi de autoservire 
– ordine 
– igiena 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative 
– bune maniere si comportament 
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire) 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator 

(este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc) 

– consecventa in realizarea unei sarcini 
– concentrare a atentiei 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  
– spiritul de competitive 
– altruismul 
– cooperarea 

 



– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si 

pedepsit destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu 
va fi increzator in fortele proprii.  

Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti.  
  

 



REGULI DE EDUCAȚIE 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. DUMITRESCU IRINA 
GPP MICUL PRINŢ PITEŞTI 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţîi şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţîi. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurcă mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţîi pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Iată câteva reguli de educație prin care pot fi învățate bunele maniere de către copii de la proprii 
părinți:  

Așteaptă-ți rândul pentru a vorbi! 
Copiii sunt impulsivi și de multe ori întrerup persoană cu care poartă o conversație, deoarece sunt 

nerăbdători să se facă auziți. Însă tu că părinte trebuie să îi explici pe un ton calm și răbdător că nu este 
politicos să o întrerupi pe mami când această vorbește cu cineva. Nu este cazul să-i atragi atenția copilului 
imediat ce acesta a greșit și niciodată să nu tipi (de ex. "Lasă-mă, nu vezi că vorbesc cu cineva!?") 
deoarece el nu o percepe încă că pe o greșeală ci că pe o respingere din partea ta. Pentru a evita o asftfel 
de situație vorbește cu fiul sau fiica ta acasă și explică-i cât de important este să îi asculte pe ceilalți până 
la capăt, apoi să-și spună punctul de vedere. Ascultă copilul cu atenție atunci când are ceva de spus, ba 
poți să îl țîi de mânuța, pentru a-i dovedi cât de interesată ești de ceea ce povestește el. Este un prim pas 
în dobândirea unei bune maniere de a-și aștepta rândul și de a vorbi la momentul potrivit.  

Fără porecle și jigniri! 
Nu porecli și face haz de numele sau prenumele persoanelor în față copilului. Chiar dacă este foarte 

"distractiv", tu că adult știi cât doare această batjocoră, iar copii nu îndeplinesc maturitatea necesară 
pentru a face diferența între a glumi și a vorbi serios. În loc de a eticheta, poți să îi explici copilului cum 
poate el să-și exprime sentimentele față de cei din jur, însă fără a jigni.  

Fii politicos! 
Învață copilul să fie politicos. Întotdeauna toți membrii familiei trebuie să salute când cineva întră 

în casă. În funcþie de nivelul de formalitate, îți poți învață copilul să dea mâna cu adulțîi cunoscuți, dar nu 
este necesar să dea mâna cu alți copii. Cu toate acestea, copilul ar trebui să spun întotdeauna, "salut" , 
bună" sau "sărut-mâna", atunci când vine cineva în vizită. Precizează-i celui mic că numai procedând 
astfel oaspețîi se simte bineveniți.  

Spune, "Te rog" și "mulțumesc"cât mai des! 
Aceste forme de politețe exprimă respect și apreciere. Laudă copilul atunci când le folosește pentru 

a-i încuraja acest comportament pozitiv. Astfel, vei avea un copil educat și cu bunele maniere învățate de 
acasă.  

Fă curat după ține! 
Fie că ești acasă sau în vizită la un prieten, formează copilului deprinderea de aș-I strânge jucăriile 

sau să arnajeze acolo unde a făcut dezordine. Explică-i că este mizeria lui, așa că fiecare trebuie să curețe 
după el însuși. Binențeles, îi poți preciza cazurile excepționale, în care gazdă nu permite că oaspetele să 
facă curățenie sau să strângă masă, dar copilul trebuie să știe că acesta este un gest pe care și el trebuie să-
l facă la rândul lui.  

Fii fair-play! 
Copiii, de obicei, după ce s-au jucat un joc (sport, cărți, table, șah etc.) dacă rezultatul nu este în 

favoarea lor se supără și nu se mai joacă în continuare. Tu, mămică, va trebui să-l educi într-o manieră 
pozitivă să învețe să-și accepte succesul dar și eșecul. Indiferent de rezultat, joacă prietenii sau 

 



colegii trebuie să fie o activitate cât mai plăcută. Fiul sau fiica ta trebuie să învețe să îi felicite pe 
câștigători și totodată să se bucure într-un mod civilizat că a câștigat.  

Primește complimentele politicos! 
Dacă cineva îl laudă pe copilul tău, este bine să-l înveți să spună mulțumesc, fără a spune " nu e 

adevărat!" și să-și expună defectele. Acest comportament pozitiv îl învață pe parcurs de la părinți și din 
anturajul sau.  

Fii tolerant! 
Când oamenii fac lucrurile diferit față de cei din familia ta, din cauza diversității în cultură, rasă sau 

religie trebuie explicat copilului că nu este nimic greșit în comportamentul niciuneia dintre părți și că 
oamenii acționează diferit. Subliniează cât de interesant este modul în care familii sunt diferite și fac 
lucruri diferite. Oamenii au propriile lor tradiții sau ritualuri iar cel mic va învață să fie tolerant cu cei din 
jurul sau.  
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EDUCATIA  COPIILOR IN CEI 7 ANI DE-ACASA 
 

Profesor Inv. Presc. EFTIMIE   CORNELIA 
Scoala Gimnaziala “Aurel Vlaicu” 
FETESTI       Judetul  IALOMITA 

 
Educatia se face pentru copii,nu pentru linistea si comoditatea noastra de mai tarziu. 
Educatia copiilor in primii ani de viata pe care si-i petrec mai ales in familie este una de 

baza.Caracterul fiecarui om se contureaza ,se formeaza in aceasta perioada. 
Este foarte important ca parintii,cei care educa,sa fie rigurosi cu ei insisi,pentru ca fiecare copil  

asculta sfaturile parintilor,dar observa in primul rand gesturile acestora. 
O perioada asculta de cuvant,dar pentru copil este esential exemplul faptei.Este foarte important  sa 

fim simpli cu copiii nostri,sa ii invatam lucrurile fundamentale.Sa poata sa faca deosebirea intre bine si 
rau,frumos si urat.Trebuie sa invatam sa dam  si sa primim mai tarziu.Ne educam copiii in primul rand 
pentru binele lor,pentru a le da o sansa in plus ,pentru a le face croi  drunul in viata mai tarziu. 

Cei 7 ani  de-acasa sunt ca o temelie la o casa,cu cat e mai solida,cu atat e mai rezistenta. 
Unui om care nu are cei 7 ani de-acasa,ii lipseste in primul rand credinta in familie.Si avand in 

vedere acest lucru,nici temelia nu este atat de rezistenta. 
Din pacate,in ziua de azi,copiii nu mai au parte  de parinti in adevaratul sens al cuvantului,parintii 

sunt foarte ocupati,sau pleaca in strainatate si lasa copiii de 2 si 3 ani la bunici,la matusi.Ori,cei 7 ani de –
acasa  inseamna ca o familie sa fie intreaga,parintii sa-si educe copiii pentru a avea un bun 
simt,respect,corectitudine. 

Societatea noastra duce lipsa de acesti 7 ani de-acasa,iar urmarile sunt negative.Cei 7 ani de-acasa 
reprezinta  o baza a educatiei.Daca lipseste baza,ca la orice cladire,e grav. 

Daca procesul de invatamant  incepe cu prima zi de scoala,educatia incepe din prima zi de viata a 
copilului. 

Din nefericire,mai sunt si replici din partea unor parinti,de genul:”Lasa-l,e prea mic,nu intelege,ce 
stie el mititelul!”, sau:”Cand va merge la scoala ,se va cuminti”,pentru a „scuza”purtarea urata  sau 
dezvoltarea neuropsihica nesatisfacatoare a copilului. 

Aceste „scuze” tradeaza de fapt , greselile educative pe care le fac parintii in primii ani de viata ai 
copilului. 

Asadar,prima scoala a copilului este familia, locul in care trebuie sa inceapa educatia 
copilului.Avandu-i pe parinti drept  educatori,copilul va invata lectiile acasa,care-i vor fi calauza in viata-
lectii despre respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influentele  educationale ale familiei reprezinta o 
putere hotaratoare  spre bine sau spre rau. 

Modelul parintilor se imprima atat de tare in copii,incat,copilul adult ajuns,va reactiona asa cum a 
vazut  la mama sau la tatal    sau(cuvinte,gesturi,expresii,comportamente). 

Deci,pentru a ne educa corect copiii,trebuie mai intai  sa ne educam pe noi insine,parintii.Numai in 
acest fel vom fi un model moral  bun de urmat de catre proprii nostri copii. 

Spun : ”Buna dimineata!”-cand ma trezesc 
Dupa ce mananc,spun:”Multumesc!” 
Ciocanesc  cand vreau sa intru intr-o incapere 
Si atunci  cand plec,spun:”La revedere!” 
Sunt destul de mic si un pic peltic 
Dar un lucru e recunoscut- 
Acasa,la plimbare si-n orice imprejurare 
 Sunt bine crescut!  

 



Importanṭa celor ṣapte ani de acasă 
 

Scris de: Eler Codruṭa (mamă ṣi învăṭătoare) 
Profesor pentru Învăṭământul Primar ṣi Preṣcolar 

 

Naṣterea unui copil reprezintă pentru părinṭi bucuria supremă,împlinirea familială mult dorită  dar ṣi 
noi responsabilităṭi ṣi obligaṭii.Încă din primele zile de viaṭă bebeluṣul are nevoie de aer, hrană, somn, 
căldură ṣi iubire.În mare măsură mama, dar ṣi ceilalṭi membrii ai familiei satisfac aceste trebuinṭe ṣi 
reprezintă condiṭii esenṭiale vieṭii,privaṭiunile sau excesele ducând la perturbări în viaṭa psihică a nou 
născutului. Pe bună dreptate se spune despre un copil care e violent sau dimpotrivă, prea tăcut că:”nu a 
fost ṭinut în braṭe destul când era mic”.  

Părinṭii formează copilul încă de la o vârstă fragedă prin acṭiunile lor benefice sau mai puṭin 
benefice, copilul fiind rezultatul educaṭiei primite acasă. El invaṭă prin imitaṭie: dacă i se vorbeṣte frumos, 
va încerca să răspundă prin gângurit, cuvinte apoi propoziṭii, într un mod plăcut, prietenos; dacă se va 
striga,dacă în jurul lui va fi o atmosferă tensionată, copilul  va creṣte stresat, predispus violenṭei verbale ṣi 
fizice. 

Acasă este locul unde fiecare ar trebui să înveṭe: 
-cum să salute când intră sau iese dintr o încăpere; 
-să vorbească politicos atât cu adulṭii cât ṣi cu copiii; 
-să se încalṭe ṣi să se îmbrace singur; 
-să aibă grijă de jucăriile ṣi de lucrurile lui; 
-să se hrănească singur; 
- să adune după el jucării si obiecte personale; 
-să folosească singur toaleta; 
-să se iniṭieze în igiena orală ṣi personală; 
-să ṣtie când să se spele pe mâini; 
- să se adapteze uṣor la situaṭii noi; 
-să ṣtie să ceară voie în diferite situaṭii 
-să se ducă la culcare atunci când adultul îi cere; 
-să se conformeze cerinṭelor formulate de adulṭi; 
-să înveṭe să comunice adultului posibile probleme  personale de sănătate ṣi legate de relaṭiile cu cei 

din jur; 
-să înveṭe că e voie să vorbească doar cu persoanele din familie  si să plece doar cu membrii 

familiei; 
-să inteacṭioneze prin joc cu ceilalṭi copii, având relaṭii de cooperare, prietenie ṣi bună înṭelegere cu 

ceilalṭi; 
Prin joc, copilul îṣi satisface nevoia de miṣcare ṣi actiune, îṣi exteriorizează întreaga viaṭă psihică, 

îṣi exprimă dorinṭele ṣi se descară de tensiuni. Copiii au nevoie de reguli atât în cadrul jocurilor cât ṣi în 
viaṭa lor, acestea reprezentând limitele  care le oferă normalitate, consecvenṭă ṣi ordine. 

In perioada 0-6 ani se pun bazele omului în devenire. Acum îṣi formează stările afective atât 
positive cât ṣi cele negative. Deci părinṭii, familia, educatoarea si ceilalti oameni care vin în contact cu el 
ar trebui să i transmită reguli morale pozitive dar mai ales exemple morale bune pentru că puiul de om îi 
va imita întotdeauna pe cei mari în acṭiuni bune sau rele. 

Acum trebuie învăṭat prin exempul personal să fie corect, să nu mintă, să fie generos, curat, 
politicos, ascultător ṣi într o anumită măsură independent de adult. Prin intermediul poveṣtilor trebuie 
inoculate toate trăsăturile pozitive de caracter. Tot acum trebuie să înveṭe cum să se comporte cuviincios 
în variate situaṭii de viaṭă: acasă, în colectivitate ṣi în societate; să inṭeleagă prin opoziṭie altruismul – 
egoismul, bunătate – răutate, fantezie – realitate. 

În opinia mea cei ṣapte ani reprezintă piatra de temelie a omului ṣi toate trăirile ṣi experienṭele 
acumulate acum îi vor influenṭa viaṭa pe întreaga ei durată. Nu cred că există copil “defect” ci doar 
familie disfuncṭională. Deci pentu a creṣte copii minunaṭi trebuie să fim părinti iubitori,  înṭelegători, 
corecṭi dar mai ales să l ascultăm ṣi să i fim alături orice s ar întâmpla. 
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE- ACASĂ! 
 

Prof. Înv prescolarl: ENACHE ANDREEA 
 

,,CIFRA 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 
dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald 
şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 

Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale  îndrăznelii şi ale căutării. 

Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de  acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm 
cu energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de 
podoabele pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării 
albastre şi nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul 
cuprinsul necuprins. Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii 
care ne luminează sufletele. 

Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de 
Zăpăcilă,sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea 
de seară aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de 
moş Ene.  

Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  

  

 



Cei șapte ani de acasă 

FLOREA MARIA 
Profesor de Religie ortodoxă 

Școala Gimnazială Urechești, județul Bacău. 
 

Prin educație se cultivă curățenia sufletească și buna cuviință a copiilor și tinerilor, pentru a-i crește 
în spiritul moralei creștine, în evlavie, pentru a-i modela inteligența, pentru a avea grijă de sufletul lui, 
adică de a se îngriji de mântuirea lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că: „educația creștină înseamnă a-i 
ajuta pe copii să câștige ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește «chipul sau forma lui Dumnezeu»”. 

Familia este celula de bază a societății, este locul unde se formează și cresc valorile spirituale. Nu 
putem construi ceva durabil dacă temelia este șubredă. Copiii noștri sunt viitorul. Dacă ei nu vor fi 
educați într-o familie binecuvântată de Dumnezeu, dacă nu vor avea modele pozitive, reale, naturale, 
purtătoare de valori spirituale nu vor putea răzbate prin hățișul acestei societăți unde sunt promovate non-
valorile, iar păcatul este ridicat la rang de virtute. 

În societatea contemporană, copiii și tinerii în special primesc nu numai prin mijloace mass-media, 
dar și prin exemplul negativ al celor din jur, sugestii ce-i pot abate de la un comportament moral religios, 
îndepărtându-i de la trăirea după voia lui Dumnezeu. 

Prin educație, omenirea durează și dăinuie. După cum îi crește și îi învață să se adapteze 
schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și cea de mâine, așa vom asigura și continuitatea 
culturii și civilizației umane. Căminul în care crește, căldura sau indiferența acestuia, îi vor modela 
puternic modul de viață, personalitatea și integrarea socială. 

Copiii trebuie ocrotiți și sprijiniți să se dezvolte. Ei au dreptul de a crește și a se dezvolta. Au 
dreptul la o familie care să-i iubească, să-i ocrotească și au dreptul la o educație cât mai bună. 

Cu toate acestea, adeseori, în familie se petrec drame care influențează viața și soarta unor copii. 
Familia creștină îi formează pe membrii ei prin căldura dragostei pe al cărei altar se aduce ca jertfă, 
dăruirea de sine. Nicăieri nu găsim atâtea resurse de răbdare, de iubire și jertfire ca la părinți.  

Un credincios nu poate fi nepăsător față de cei apropiați lui; de aceea Sfântul Apostol Pavel, spune: 
„Dacă însă cineva nu poartă de grijă de ai săi și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință” (I 
Timotei 5,8). 

Educația în familie este acel ansamblu de măsuri aplicate sistematic în vederea formării și 
dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice ale copilului care încep să se manifeste odată cu 
conceperea lui, după naștere, copilul este doar o carte în care urmează să se scrie cu speranță și migală un 
destin.  Scriitori devin membrii familiei, mediul familial, „Cei șapte ani de acasă”, având influență 
puternică și asupra formării personalității și comportamentului copilului. 

Calitatea educației primite în familie în primii ani de viață depinde de nivelul educației părinților și 
al celorlalți membri ce vin în contact cu copilul, din punct de vedere moral și comportamental. Educația 
religioasă a familiei este foarte importantă. Un creștin care știe frica lui Dumnezeu și care cunoaște cel 
puțin poruncile Sale, își va educa copilul în acest spirit. 

  

 



Mama,icoana mea din suflet 
 

Elev:POP IARINA 
PROF.COORDONATOR: 

FURTOS GABRIELA 
SCOALA GIMN.NICOLAE BALCESCU, 

ORADEA 
 

 

Când mă gândesc la mama,văd în faţa ochilor portretul idolului meu.Când mă gândesc la mama, 
simt mirosul  găluştelor cu prune şi aroma supei de chimen cu crutoane proaspăt coapte.Când mă gândesc 
la mama,aud  basmele copilăriei,citite seara târziu,cu o veioză şi trei lumânări aprinse în fugă,înainte de 
culcare. Mama,milioane de cuvinte n-ar ajunge,milioane de hectare de lavandă,milioane de lacrimi 
infantile,n-ar reflecta vreodată,recunoştinţa şi credinţa,mulţumirea că eşti ceea ce eşti tu, pentru mine. 

Mama.Două silabe.Două vocale.Două consoane.Aparent,o simplă adunare,un doi plus doi,banal şi 
incolor,de fapt  o ecuaţie,mii de necunoscute,valenţe colorate şi foarte,foarte vii! Descopăr lucruri 
noi.Descopăr feţe,caractere,persoane,personaje,străzi,flori,culori,emoţii,anotimpuri,fenomene ale 
naturi,forme,unghiuri,plusuri şi minusuri.Tu,ai rămas aceeaşi.Acelaşi glas domol şi mângâiere 
fină.Acelaşi miros de primăvară,acelaşi aer proaspăt.Aceiaşi ochi căprui,în care vezi o dumbravă cu mult 
mai minunată decât cea din poveste.Acelaşi părinte iubitor.Aceeaşi tu. 

Oricât de departe aş ajunge,în orice capitală m-aş afla,singurul lucru care m-ar distruge,ar fi că sunt 
departe acum ,de mama  mea. Zi de zi m-ai îmbăiat în iubire ,m-ai scăldat în vorbe şi poveţe,m-ai învăţat 
numai de bine şi –ai recitat doar poezii măreţe. 

 Temerile pier când stau cu tine,parcă şi azi cu tine-aş vrea să dorm,aş vrea o dată să ajung ca 
tine,să am ritmul tău,privirea ta.Să pot iubi ca tine,să dăruiesc viaţă.Pot doar să îţi  primesc iubirea şi să îţi 
datorez viaţa primită.Dar încă sper că am să ajung ca tine.Sper că nu am  să te dezamăgesc.Sper că iubirea 
dăruită mie,o va primi copilul meu,la fel. 

 Îţi mulţumesc ,mama!Pentru fiecare ,,te iubesc’’,pentru fiecare poezie,pentru fiecare poveste,basm  
sau  proză,pentru educaţia primită de acasă,pentru zâmbetul tău cald din zori de zi,pentru patul meu 
moale,pentru iubirea ta. Te iubesc,mama,ieri,azi,mâine,marţi,joi,vineri ,in orice zi. Te păstrez la mine în 
suflet oricât de departe aş fi. 

  

 



Cât de actuală mai este sintagma „Cei 7 ani de acasă ” ? 
 

Prof.înv. primar Ciucă Fevronia 
Prof. Înv. Primar Filat Galina 

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” , Constanța 
 
 Traversăm o perioadă în care asistăm la o răsturnare a valorilor, ceea ce bulversează în mare 

măsură standardele pe care le implică sintagma „ Cei 7 ani de acasă”. 
Intrarea copiilor în perioada școlarității prin trecerea clasei pregătitoare de la grădiniță la școală 

prezintă o serie de avantaje, dar și unele dezavantaje,deoarece în aceeași clasă există copii cu diferențe de 
până la doi ani între aceștia, fapt care duce la probleme de adaptabilitate la nivelul colectivului. 

Dacă procesul de învăţământ începe cu perioada de preșcolaritate, educaţia începe din prima zi de 
viaţă a copilului.  Un mare avantaj al zilelor noastre îl reprezintă concediul de creștere a copilului timp de 
doi ani, perioadă pe care mămicile o pot valorifica în cel mai plăcut și util mod împreună cu pruncii lor. 

Din păcate, în multe dintre cazuri pe motiv că „se plafonează” , mămicile revin la serviciu, 
abandonându-și efectiv copiii bunicilor sau, mai grav, bonelor. Ambele variante pot fi minunate,dar, din 
păcate nimeni și nimic nu poate suplini dragostea părintească, mai ales cea maternă. „Nu îi lipsește nimic! 
Pentru el facem aceste sacrificii! ”- se justifică mama. Total greșit! Îi lipsește totul ! Degeaba are cele mai 
sofisticate jucării dacă se joacă singur cu ele (de cele mai multe ori zac azvârlite prin diverse cotloane sau 
cutii ), degeaba este îmbrăcat în hăinuțe de firmă, degeaba are o cameră ultramodernă dacă mama lipsește 
din viața lui aproape în totalitate.  

Bunicii îi iubesc, într-adevăr, și, tocmai de aceea, de cele mai multe ori îi răsfață excesiv (încercând 
să compenseze cumva absența părinților), îi „cocoloșesc” copleșindu-i cu grija lor exagerată. „Cei 7 ani 
de acasă” pe care îi puneau în practică pe vremea când erau tineri părinți sunt total deturnați acum: bunica 
îl îmbracă, îi leagă șireturile, îi face toate poftele, iar nepoțelul nu are nici cele mai elementare deprinderi 
atunci când vine la școală. Bunicii „ pierd” de fiecare dată la orice joc („ Să nu sufere copilul! ” ), apoi el 
nu știe să piardă, nu știe să aprecieze corect nici atunci când câștigă. De cele mai multe ori preferă să iasă 
din joc. Respectul, bunele maniere, bunul simț, au devenit niște concepte perimate. Copiilor li se oferă 
prea mult fără să aibă nevoie, fără să ceară, fără să își dorească ceva (doar dacă prietenul său are și trebuie 
să aibă și el! ), de aceea el nu apreciază nimic, nu se bucură decât foarte puțin, apoi „vânează” altceva. 

Cea de-a doua variantă – bonele – mi se pare și mai dramatică. „ Este o doamnă foarte responsabilă, 
de toată încrederea!” Oare e suficient?? Mulți consideră că da... De acord cu faptul că pot fi persoane 
foarte capabile, pregătite profesional, dar niciodată nu vor putea suplini dragostea unei mămici implicate 
și devotate. 

De aceea copilul devine neadaptat, părinții nu se mai înțeleg cu acesta și apelează din ce în ce mai 
des la serviciile psihologului, care trebuie să îl „repare”. Această situaţie este în mare măsură rezultatul 
unor greşeli educative din primii ani de viaţă a acestor copii. Completarea/corectarea lipsurilor educative 
ale primilor ani este posibilă, dar nu în totalitate. Educatorul nu poate acoperi toate carențele decât dacă 
acest proces este continuat responsabil și acasă. Exemplul din familie, pozitiv sau negativ, se oglindește 
într-o foarte mare măsură în comportamentul copilului. Cadrul didactic devine cicălitor, demodat, 
învechit chiar (comunist?- am auzit!), dacă încearcă să explice necesitatea impunerii și respectării unor 
norme de conduită. 

Asistăm la o explozie de studii, cursuri, pregătiri în domeniul „parenting-ului”. Nicio carte nu te va 
învăța cum să îți iubești copiii cu adevărat. Sentimentele se învață, se creează, se dezvoltă trăind și 
petrecând cât mai mult timp adevărat împreună. Copiii nu sunt o povară, așa cum am auzit de nenumărate 
ori,din păcate, ei sunt o BINECUVÂNTARE ! 

  
  

 



Cei șapte ani de acasă 

Prof. Înv. Preșcolar -  GÂȚĂ  MIHAELA 
Unitatea Liceul Tehnologic ”Ioan Lupaș” Săliște 

Grădinița Săliște, jud Sibiu 
 

” Inteligenţa  omului  nu vine din nimic : ea se făureşte pe temeliile aşezate în perioadele de 
formarea  simţurilor la copil. ”   Maria Montessori 

 
Vestea venirii pe lume a unui copil este un prilej de bucurie pentru viitorii părinți și pentru 

persoanele apropiate lor. Perioada celor nouă luni de sarcină aduce în viața mamei noi provocări și 
transformări, timp în care copilul se dezvoltă pregătindu-se să vină pe lume, creându-se astfel o legătură 
armonioasă dintre mamă și copil care este mult mai puternică din momentul aducerii pe lume a copilului.  

Educația copilului este responsabilitatea ambilor părinți. Pentru a stabili reguli benefice educației 
copilului, indiferent de vârsta acestuia, părinții trebuie să se pună de acord în legătură cu regulile de 
comportament. Este foarte dificil pentru un copil să înțeleagă de ce se schimbă o regulă în funcție de o 
anumită situație sau pesoana care o aplică, această schimbare creând confuzie în mintea copilului și poate 
avea ca urmare ignorarea de către copil a acelei reguli sau aplicarea ei în funcție de dorința copilului. Prin 
coerență putem modela mintea copilului oricât de mic ar fi el. Familia este primul spațiu formativ al 
copilului, fiind mediul în care va crește și se va dezvolta respectând moștenirea culturală a acesteia. 

Cea mai importantă preocupare a copilului încă din primele luni de viață este jocul. La început se 
joacă cu ceea ce poate observa, apoi cu jucării pe care le poate ține în mână, apoi treptat dorința de a se 
juca devine mult mai evidentă. Cu ajutorul jocului putem foarte ușor să intrăm în ”lumea”  și în mintea 
copilului și ne putem da seama dacă copilul întâmpină vreo problemă pe care nu dorește să o spună în alte 
condiții. 

În special copiii mici doresc să fie rugați și încurajați pentru a îndeplini o sarcină, dar trebuie să li se 
atragă atenția și atunci când fac ceva greșit și să li se explice de ce nu e voie să repete acea activitate sau 
acel gest și care sunt consecințele acelor fapte. Copilul nu trebuie etichetat atunci când greșește pentru a 
nu dăuna imaginea de sine  a acestuia. Explicația și încurajarea îl ajută pe copil să capete încredere în el și 
să deosebească ceea ce e bine de ceea ce îi va aduce consecințe negative.  

Faptele bune trebuie să fie evidențiate, încurajate  și aduse în discuție chiar și adunci când copilul 
greșește, pentru a nu-i crea impresia că este tot timpul neascultător, fapt care îi poate oferi scuza perfectă 
de a continua să facă tot ce-și dorește fără a se gândi la consecințe.  

Iubirea părinților este esențială pentru dezvoltarea psihică a copilului.  Indiferent de ceea ce face, 
copilul are nevoie de echilibrul emoțional venit din partea celor care i-au dat viață.  

Exemplul personal al părinților este de asemeni foarte important pentru dezvoltarea viitorului adult. 
Copiii obișnuiesc să facă mai degrabă ceea ce văd decât ceea ce li se spune să facă. Dacă li se cere să facă 
lucruri în concordanță cu ceea ce văd în jurul lor, atunci dezvoltarea lor psihică și emoțională va fi cea 
dorită, dar dacă cerințele nu sunt aceleași cu ceea ce văd, copiii vor fi afectați, creându-se în mintea lor o 
confuzie generală care le va afecta pe viitor stima de sine.   

Pentru a-și modela comportamentul copiii au nevoie de ajutorul adulților și de exemplul pozitiv al 
acestora încă de la vârste fragede. Pe parcurs, când vor începe să cunoască tipuri de comportament și vor 
putea să înțeleagă cum e mai bine să se comporte în situații diferite. 

Copilul are nevoie de asemenea să fie ascultat și lăsat să își exprime liber gândurile și sentimentele. 
Părintele este cel care trebiue să-i permită copilului să își elibereze emoțiile, să își spună punctul de 
vedere, pentru că dacă nu va putea să se destăinuiască acasă, o va face în alte medii unde simte că este 
ascultat și unde părerea lui contează. 

Timpul petrecut cu copilul este foarte important, deoarece copilul are nevoie de modele de 
comportament, încurajare să își învingă temerile, de sprijin, de atenție, de încurajare, de încredere, de 
recompensă nu atât materială, cât o recompensă morală, constructivă pentru viitorul adult. 

Fiecare copil este unic prin felul lui de a fi, prin temperamenul lui, prin inteligența lui, etc. El nu 
trebuie comparat cu alți copiii sau etichetat negativ indiferent de tipul de comportament pe care îl are. 

 



Comportamentul poate fi modelat, doar că trebuie să căutăm metoda cea mai potrivită. Evoluția copilului 
tribuie să fie urmărită și evaluată în comparație cu reușitele lui, cu posibilitățile lui de dezvoltare , dar și 
cu dificultățile pe care acesta le întâmpină și să găsim cea mai bună modalitate de îndrumare atunci când 
are nevoie. 

Mediul familial este foarte important pentru dezvoltarea copilului, este locul în care copilul 
socializează pentru prima dată și dobândește achiziții în toate domeniile de dezvolare, acumulează 
informații, își însușește comportamente, etc.  

Este foarte important ca ”cei șapte ani de acasă” să fie petrecuți alături de părinți înțelegători, dar nu 
exagerat de permisivi, într-un mediu plăcut, propice unei dezvoltări armonioase a copilului, cu reguli 
clare și cu  recompense pe măsura faptelor.   
  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 

Prof. înv. primar Gheorghiță Mariana 

Școala Gimnazială Vînători-Structura Mircești 

 
,,Cei șapte ani de acasă" este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor. Anii pe 

care îi petreci alături de părinții tăi sunt cei mai importanți, mai ales primii, când înveți ce este viața de 
fapt și cum trebuie să treci prin ea. În primul rând, orice părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului, 
încă din primele zile de viață, o atenție sporită. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele 
este cel responsabil pentru a-i explica diverse lucruri ființei nou născute. Spre exemplu, mulți dintre noi 
mân- cam tot ce vedeam  pe jos, dar pentru asta era părintele în spatele nostru să ne explice că nu e 
sănătos și frumos . În al doilea rând, acești șapte ani de acasă îi arătăm în societate, când vorbim cu una 
sau mai multe persoane, cum ne comportăm cu ele, sau când pur și simplu suntem puși într-o situație mai 
delicată. Un bun exemplu pentru o bună educație este atunci când oferim locul nostru unei persoane mai 
în vârstă ca noi, o ajutăm să traverseze strada, deschidem ușa unei femei și așteptăm să intre etc. Acești 
ani i-am primit la vremea noastră și o să-i dăm mai departe, e ceva ce nu moare. Merg mai departe, odată 
cu timpul. 

Prin urmare părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când le 
transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, 
acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așa- dar, să le transmitem micuților 
învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de 
respect la rândul său. 

Factorul principal care determină imaginea după care se dezvoltă copilul este reprezentat de 
imaginea pe care părintele o reflectă. Totul începe în anii fragezi ai copi- lăriei. Majoritatea părinților nu 
se pot abține să-i spună copilului un NU categoric când comportamentul lui încalcă drepturile celorlalți. 
Cuvintele ca rău, leneș, obraznic, urât, prost, ridicol, neîndemânatic și înapoiat micșorează simțămintele 
de valoare personală ale copilului. Atacul constant ce-l umilește, ca și lipsa de respect manifestată 
nonverbal sau  neglijarea emoțională, toate acestea îl fac pe copil să nutrească simțăminte de rușine și ne- 
mulțumire de sine. 

Originea lipsei de respect față de sine se află in perioada copilăriei. Părinții nu o- feră sprijinul 
necesar dezvoltării unor sentimente ale prețuirii de sine în anii fragezi.Când are doar câteva luni, 
bebelusul poate distinge între critică și laudă. El simte că este impor- tant atunci când i se acordă atenție, 
dar vede că are o valoare mai mică atunci când este tratat cu asprime. El se identifică cu părerea părinților 
despre el. Conștientizarea iubirii și respectului lor pune bazele propriului respect de sine. Dragostea nu 
este cel mai mare dar pe care părinții îl pot oferi copilului, respectul de sine este acel dar. Copilul nu este 
in stare să experimenteze dragostea sau să raspundă cu dragoste decât după ce învață  să se res- pecte. 

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în 
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a edu- caţiei primite acasă, educaţie a 
cărei amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul lormai târziu. În afară de satisfacerea 
trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie 
de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. Îngrijirea făcută fără participare 
lăuntrică nu poate satis- face trebuinţele copilului.Părinții care seamană un mod de comunicare deosebit  
vor  avea un copil deosebit. 

În concluzie, educația este cea mai scumpă haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani petrecuți mai mult în familie. 

 

 



Cei 7 ani de-acasă – rampa de lansare în viață 
 

Prof. GHIMPU ELIZA 
Școala Gimnazială ”Valeriu D Cotea” Vidra, 

Structura Burca nr 1 
Com Vidra, jud Vrancea 

 
Motto 
În orice mod imaginabil, familia 
este legătura voastră cu trecutul și 
podul către viitorul vostru.  
Alex Haley 
 
În zilele noastre sintagma cei 7 ani de-acasă  tinde să se perimeze fie datorită faptului că mare parte 

dintre copii frecventează de la vârste mici și foarte mici instituții de învățământ, fie pentru că valorile 
transmise de atâtea generații copiilor în primii ani de viață își pierd din importanță în societate. 

În opinia mea a căuta subterfugii și justificări, a plasa această educație de bază în responsabilitatea 
școlii, a ignora importanța acestei educații primare reprezintă o lovitură dură dată de părinți propriilor 
copii, pentru că Familia nu este cel mai important lucru. Este totul în această etapă a devenirii umane, așa 
cum arăta Michael J Fox. 

Educația celor 7 ani de-acasă le asigură copiilor un bagaj esențial pentru un  start optim în viața 
școlară, socială, în viață în general, nu prin volumul de abilități, deprinderi și informații, ci prin valoarea 
acestora. Aspecte precum empatia, interacțiunea verbală și nonverbală cu alte persoane, exprimarea cât 
mai clară a propriilor stări și sentimente, respectarea unor norme de conduită general valabile, a bunurilor 
proprii sau ale altora, a mediului înconjurător, deprinderi simple precum îmbrăcatul, dezbrăcatul, 
organizarea propriilor obiecte și mai ales o dezvoltare emoțională echilibrată sunt tot atâtea aspecte care 
ar trebui să fie principalele preocupări ale părinților. Toate acestea sunt cartea de vizită  a copilului pusă 
în buzunar în prima zi de școală de către părinți. Orice cadru didactic dezvoltă toate aceste aspecte, dar a 
pune bazele unei educații morale/civice în școală reprezintă un deziderat greu de atins dat fiind volumul 
mare de cunoștințe pe care elevii trebuie să și le însușească, dar și clasele suprapopulate. 

Diploma celor 7 ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților susține poeta Valeria 
Mahok, idee la care subscriu cu toată convingerea. Prin puterea exemplului, prin exercițiu, prin timp de 
calitate petrecut alături de copii, prin joc și joacă părinții, din poziția lor de cei mai importanți oameni 
pentru micuțul lor, au puterea de a pune bazele unui om de calitate, corect, empatic, plăcut, care este 
capabil să-și facă și să facă și altora viața mai frumoasă. 

Din păcate destul de mulți părinți ignoră, nu valorizează sau nu au capacitatea de a le oferi 
propriilor copii educația celor 7 ani de-acasă. Lipsa de timp a părinților, angrenați tot mai mult în 
obținerea de bunuri materiale în detrimentul vieții de familie, o protecție exagerată a copiilor (Va strânge 
destul după el când va fi mare, acum strâng eu.), un trend în educație care minimizează importanța 
limitelor (Lasă-l să facă ce vrea că repară tata/mama.), utilizarea exagerată a gadget-urilor, stereotipiile ( 
El nu strânge masa că-i băiat.) sunt factori care subminează educația celor 7 ani de-acasă. 

Așadar temelia morală a fiecărui om ar trebui pusă în familie încă din perioada antepreșcolară și 
preșcolară, iar aspirația fiecărui părinte ar trebui să fie formarea la propriul copil a unei personalități 
lipsite de egocentrism, deschise către societate, către respect și evoluție.   
  

 



Cei  șapte  ani  de  acasă 

Nume:GHINEA  IONELA  MARIANA 
Școala  gimnazială  nr  1  Poiana  Lacului 

Jud.  Argeș 
 

Expresia ”cei  șapte  ani  de  acasă”  este  folosită, pentru  a  descrie  conduita  unui  copil , 
educația  pe  care  acesta  o  primește  de  la  părinți, la  comportamentul pe  care-l  dobândește  acesta  
până  merge  la  școală. 

Dacă  un  copil  are ”cei  șapte  ani  de  acasă”, înseamnă  că  este  un  copil  bine  crescut, un  copil  
educat,adică că  știe  să  salute, să  spună  mulțumesc,că are  un  comportament  cuviincios  cu  cei  din  
jurul  lui . 

Copilăria  reprezintă  etapa  cea  mai  importantă  pentru  dezvoltarea  ulterioară, se  formează  cele  
mai  importante  conduite  ce  asigură  adaptarea, sunt  elaborate  structurile  cele  mai  reprezentative  de  
tip  intelectual, afectiv, voluțional, se  pun  bazele  viitoarei  personalități. 

Baza  formării  unui  comportament  corespunzător  al  copilului  este  relația  afectivă  cu  familia.  
Tot  timpul  familia  trebuie  să-l  încurajeze  pe  copil,  să-l  îndrume, să-i  arate  ce  este  bine  și  ce  este  
rău. Copilul  care  se  simte  apreciat  de  părinți  percepe  în  mod  pozitiv  regulile  transmise  de  aceștia. 

Educarea  copilului  într-o  atmosferă  deschisă, bazată  pe  iubire  și  încredere, face  ca  regulile  să  
nu  se  transforme  în  reguli  de  fier  ci  în  ceva  absolut  normal. 

Părinții  sunt  adevărate  modele  pentru  copii,modele  pe  care  aceștia le  preiau  prin  imitație  și  
învățare. 

Degeaba  îi  spunem  copilului  că  nu  are  voie  să țipe  prin  casă,dacă  el  aude  frecvent  certuri  
între  părinți,sau  degeaba  îi  cerem  copilului  să  nu  se mai  uite  la  tv/tabletă/telefon  mai  mult  de  o  
jumătate  de  oră,dacă  noi nu  respectăm  această  regulă; sau  este  ineficient  să  îi  atragem  atenția  că  
nu  a  spus  o  formulă  de  politețe  impusă  de  caz,  dacă  el  în  familie  nu  aude  acea  formulă. 

Pentu  copil  cea  mai  prețioasă  recompensă  nu  este  cea  materială,ci exprimarea  bucuriei,a  
mulțumirii  părintelui  când  face  o  faptă  bună.De  aceea, este  important  să-i lăudăm  ori  de  câte  ori  
dovedește  că  are  un  comportament  civilizat. 

  Noi ,ca  și  părinți  trebuie  să  le  explicăm clar  copiilor, ce  au  voie  sau  nu  să  facă, să  
stabilimniște  reguli  realiste, și  să-i  avertizăm  dinainte  ce  se  va  întâmpla dacă  nu  le  vor respecta.L  
fel  de  important  este  ca  ambii  părinți  să  fie  consecvenți  în  educarea  copilului. 

  Această  perioadă  este  cea  mai  importantă  din  viața  fiecăruia,reprezentând  piatra  de  
temelie;așa cum  ne  creștem  și  educăm  copiii,așa  vor  trăi  și  se  vor  manifesta  ulterior. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI 
- Studiu de specialitate - 

 
Educ. Giurcău Alina 

Grădiniţa Larga, Gorj 
 
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde 

devine practic ființă socială.  Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori 
politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. Familia este un sistem 
dinamic, care cunoaște transformări permanente.  Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că 
„instituția familiei rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83). Totodată, se poate afirma că 
termenul de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită 
acestei schimbări. De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice 
societate, este o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de 
căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” 
(Mitrofan, I, 1998, p. 17). 

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale 
în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și 
susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), emoțional,  comportamental, social, 
financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează 
educației primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de 
vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 
90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este 
cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține 
rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie 
să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din 
punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată 
substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. 

Pe lângă abilitățile importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria 
structură de repartizare a responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul 
de creștere și de educare a copilului în familie impun responsabilități precise din partea părinților. Printre 
cele mai importante pot fi menționate următoarele : 

 asigurarea subzistenței și a educației; 
 educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice; 
 dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, 

cognitive, tehnice și sociale, care au rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom; 
 orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunicarea mai largă, spre 

societate, în așa fel încât copilul să fie pregătit să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții 
sociale care vor interveni în viața de adult; 

 transmisia principalelor scopuri sociale, valori culturale care definesc modelul cultural-
normativ al societății, formarea motivației personale în raport cu scopurile parentale și sociale; 

 dezvoltarea capacității de a întreține raporturi interpersonale și de a răspunde în mod 
adecvat sentimentelor altora; 

 controlul libertății de comportament, limitarea „transgresiunilor” de la normal, corectarea 
erorilor, oferirea unor îndrumări și interpretări. 

 



Totodată, de la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute 
pentru o bună dezvoltare a sa. În ceea ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă 
nevoie de familie, care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească, etc. 

Nevoile de bază ale copilului în familie sunt: 
• dragoste și securitate; 
Această nevoie este permanentă în copilărie și foarte importantă în construirea atașamentului.   De 

măsura în care va fi satisfăcută nevoia copilului de dragoste va depinde calitatea viitoarelor relații sociale 
ale adultului cu colegii, cu prietenii, cu propria familie. Această nevoie reprezintă condiția dezvoltării 
unei personalități sănătoase. 

• de experiențe noi, de stimulare; 
Prin stimulare și experimentare se condiționează dezvoltarea inteligenței copilului. Jocul și limbajul 

sunt cele mai importante activități ale copilului în sensul trăirii de experiențe noi. În joc, copilul 
explorează lumea, își dezvoltă mecanismele de coping (control) cu situațiile provocatoare ale realității. 
Prin aceste experiențe copilul își dezvoltă lumea lui internă care este o reflectare a celei externe, 
impregnată și colorată cu sentimentele trăite în momentul în care a descoperit-o. Această lume internă ne 
face atât de deosebiți, unici în modul de a percepe și reacționa la situații, evenimente, persoane, obiecte 
ale realității. 

• nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile; 
Încurajările adultului și exprimarea unor exigențe rezonabile față de copil sunt esențiale în 

socializarea copilului. Acest mod de răsplată îi formează copilului o stimă de sine pozitivă. Recunoașterea 
meritului copilului trebuie făcută vizând în special efortul depus de copil și nu rezultatul, atât pentru a 
încuraja copiii cu rezultate mai slabe, cât și pentru a preveni tendința copilului de a vâna cu orice preț 
rezultatul. Un copil care este respectat de adulții din jur va crește cu sentimentul valorii și al respectului 
de sine și comportamentul său ulterior va fi în limitele acestui respect. 

• nevoia de responsabilități; 
Aceasta devine la o anumită vârstă o nevoie de bază a copilului. Prin satisfacerea sa, se dezvoltă 

autonomia copilului. Mai întâi copilul învață să se îngrijească singur, să mănânce, să se spele, să se 
îmbrace. Responsabilitățile cresc pe măsură ce copilul se mărește și dau copilului sentimentul libertății în 
acțiunile proprii. Crescând astfel, la maturitate el va putea accepta responsabilitățile și răspunderile care îi 
revin. În același timp copilul învață regulile, tiparul după care se face un anumit lucru, ce este permis și 
ceea ce nu este permis. 

• nevoile de bază fiziologice ale copilului; 
La vârsta mică, adultul răspunde în totalitate de cunoașterea și îndeplinirea lor. Ele sunt garanția 

supraviețuirii și a dezvoltării copilului. Greșelile pe care le fac adulții în satisfacerea acestor nevoi pot 
distorsiona dezvoltarea copilului. Consecințele sunt grave și sunt plătite atât de indivizi cât și de societate 
în ansamblu. 

Pentru copii, familia reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează socializarea primară. 
Conținutul socializării primare se structurează în jurul unei dimensiuni cognitive și a unei dimensiuni 
afective. 

• Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului precum și un prim mod de a înțelege 
lumea înconjurătoare; 

• Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele apropiate lui 
(părinți, rude, „altul semnificativ”).  Această identificare emoțională are două consecințe majore: copilul 
adoptă imaginea acestui „altul semnificativ” cu privire la persoana sa, ajunge astfel la o anumită imagine 
despre sine și dobândește astfel primul „eu social”, prima identitate socială, iar pe de altă parte percepe 
lumea „filtrată” de părinți, ca fiind unica lume posibilă. 

Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de socializare. Funcțiile educative 
ale familiei au fost sintetizate după cum urmează: 

• funcția instituțional formativă, realizată prin influențe directe de tipul răspunsuri la întrebări, 
explicații, informații, dar și indirect, prin mediul informațional din familie; 

• funcția psihomorală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinți, dar și prin discuțiile 
purtate cu copiii pe marginea anumitor conduite; 

• funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea 
autonomiei de acțiune, dar și printr-un climat familial dominat de relații de încredere și sprijin reciproc, 

 



conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a adulților se îmbină cu entuziasmul și energia 
tinerilor; 

• funcția cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al 
familiei (Mitrofan, 1991). 

În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor, prin trei mijloace de influențare 
importante: 

• reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu: încurajări, controlul efectuării 
temelor, supravegherea executării sarcinilor primite etc.); 

• comunicarea cu copilul (schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe, etc.); 
• cooperarea, participarea la activități comune (vizite, ieșiri, jocuri, etc.). 
Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de caracteristicile 

particulare ale familiei respective. 
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TEHNICI PROIECTIVE DE INVESTIGARE A VALORILOR 
 

PROF. CONSILIER ȘCOLAR: GLIGOR DOINA LILIANA 
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Testul grilei de repertoriu – este un test proiectiv care are la bază teoria constructelor personale a lui 
Kelly. Subiectului i se cere să numească un numar de persoane semnificative şi importante din viaţa lui.  
El este rugat apoi să compare succesiv persoanele desemnate între ele, indicând trasaturi prin care se 
aseamănă între ele şi trăsături prin care se deosebesc între ele. Putem determina astfel numărul şi 
frecvenţa pentru fiecare trăsătură pe care subiectul o utilizează în caracterizarea cunoscuţilor. Se 
intenţionează astfel obţinerea repertoriului de constructe prin care subiecţii îşi însuşesc lumea, 
interpretează ţi anticipează evenimentele. Constructele, funcţionând ca atribute sau propoziţii bipolare 
sunt de fapt valorile personale cele mai importante ale subiectului( dupa Smith, 2004). 

Matricea valorico-atitudinală se proiectează în termenii cu ajutorul cărora subiectul face 
comparaţiile, evaluările cerute de sarcină. Acest lucru se datorează faptului că oamenii sunt înclinaţi să-i 
caracterizeze pe alţii prin prisma frământărilor, aspiraţiilor, valorilor, intereselor care sunt prioritare sau 
stringente pentru aceea persoană în acel moment. 

În urma aplicării probei se analizează conceptele utilizate, numărul lor, frecvenţa de utilizare pentru 
fiecare dintre ele, dacă există relaţii între ele şi care sunt acestea. Se obţin astfel date despre: 

• valorile prioritare; 
•  întinderea paletei valorilor prioritare;  
• modul de organizare în sistem a acestora – relaţii de subordonare sau supraordonare;  
• rigiditatea sau flexibilitatea valorilor. 
Utilizând acest test în consilierea şcolară a elevilor cu succes şcolar, am observat că cele mai des 

utilizete constructe-valori au fost: inteligent, prietenos, ambiţios, bunătate, altruist, iubitor, onest, 
distracţie, muncitor, sinceritate, realizare, vesel, iertător, săritor, înţelegător, cult, sociabil, modest, 
integru, frumos, libertate, curaj, independent, serios, ordonat, supus, perseverent, responsabilitate etc 

Acest test poate fi utilizat mai ales în consilierea individuală atunci când se doreşte investigarea 
valorilor cele mai importantre pentru individ. Se poate continua cu discuţii asupra rezultatelor testului şi 
părerea subiectului despre acestea. În contextul acestor discuţii este indicat de urmărit semnificaţia care o 
are pentru subiect respectivul construct – termen. Se realizează astfel o investigare de profunzime a 
valorilor, foarte importantă în cunoaşterea personalităţii subiectului consiliat. 

Atomul valorilor – este un exerciţiu proiectiv care are ca scop identificarea valorilor unei persoane 
dar şi a relaţiilor dintre aceste valori. Această tehnică am adaptat-o în domeniul valorilor, fiind o tehnică 
utilizată pentru studierea relaţiilor sociale ale unei persoane.    Exerciţiul se poate realiza în formă două 
forme: practică- utilizînd obiecte, sau în formă grafică- utilizând desenul . 

Subiectului i se cere să se gândească la cele mai importante lucruri, valori, criterii după care îşi 
ghidează viaţa în acel moment. Este rugat apoi să le spună pe fiecare, pe rând , aşa cum îi vin în minte în 
acel moment. După ce acesta termină de enumerat valorile, este rugat să le aşeze în jurul lui, în funcţie de 
importanţa pentru el: de la cele mai importante - mai aproape de el, la cele mai puţin importante - mai 
departe.  

În forma practică a exerciţiului, subiectului i se cere să simbolizeze fiecare valoare printr-un obiect 
aflat în jurul lui ( menţionăm că în cabinet consilierul trebuie să aibă multe jucării de diferite feluri), şi să 
îl aşeze pe o coală A1, pe jos; în prealabil el a fost rugat să îşi marcheze locul în centrul foii. 

În forma grafică subiectul este rugat să deseneze în jurul său valorile, fiecare valoare putând să o 
reprezinte printr-un simbol. Este necesar ca să se pună la dispoziţia subiectului creioane colorate.  

Este bine ca valorile să fie notate de către consilier atunci când sunt enumerate de către subiect, 
pentru a i le reaminti , dacă acesta le uită. Când subiectul se opreşte, la sfârşit, i se spune că poate face 
modificări, dacă doreşte, până când va fi mulţumit de ceea ce a realizat. 

Se analizează impreună cu subiectul structura ierarhiei sale valorice. Se analizează relaţiile dintre 
valori, cu accent pe posibilele conflicte ce ar putea exista între ele . Pentru descoperirea acestora este 
întrebat subiectul cum se înţeleg simbolurile între ele, dacă există animozităţi între acestea; conflictele pot 
fi relevat chiar de alegerea unor simboluri contrastante pentru respectivele valori. 

 



Pe lăngă analiza distanţelor dintre simbolurile-valori şi subiect se pot analiza simbolurile ca atare, 
poziţia lor, culorile fiecăruia cu semnificaţia respectivă. Se realizează astfel şi o analiză a valenţelor 
afective ale fiecărei valori. 

Tehnică ce presupune colajul – am utilizat-o atât în consilierea individuală cât şi în cea de grup, atât 
pentru identificarea cât şi pentru clarificarea valorilor, dar şi pentru auto-conştientizarea acestora de către 
subiecţi. 

Subiectului sau subiecţilor li se pune la dispoziţie un număr relativ mare de reviste de diferite teme, 
foarfeci, lipici, câte o coală de hârtie A3, creioane colorate. Subiecţii sunt rugaţi să caute şi să găsească în 
aceste reviste imagini care să redea cel mai bine lucrurile sau activităţile pe care subiecţii le apreciază cel 
mai mult în viaţă, sunt foarte importante pentru ei şi îi reprezintă. După ce termină colajul sunt rugaţi să îi 
dea şi un nume. 

Se analizează apoi împreună cu subiectul imaginile, ceea ce reprezintă ele pentru subiect, 
poziţionarea lor în pagină, relaţiile dintre ele zi dacă aceasta are o semnificaţie pentru el. Dacă este o 
consiliere de grup se pot conduce discuţii referitoare la ceea ce observă ceilalţi membrii ai grupului 
despre colajul subiectului, fară însă a critica în vreun fel produsele activităţii persoanei respective. 

Trenul vieţii – este un exerciţiu pe care l-am utilizat pentru identificarea şi autoconştientizarea 
valorilor proprii, dar şi a relaţiilor acestora cu comportamentul, în special în consilierea individuală , dar 
poate fi utilizat şi în cea de grup. 

Exerciţiul constă în realizarea de către subiect a unui desen reprezentând un tren cu o locomotivă şi 
mai multe vagoane. Subiectul este rugat să pună în fiecare vagon o valoare-un lucru important din viaţa 
lui care îl face să meargă înainte, îi ghidează viaţa. Este rugat să le aşeze în ordinea importanţei , de la cel 
mai important - locomotiva, scăzând apoi din importanţă până la ultimul vagon.  

După ce se realizează identificarea şi analiza valorilor se poate trce la o sarcină suplimentară care să 
releve obiectivele pe termen lung ale persoanei, dar şi să determine conştientizerea de către subiect a 
legăturii dintre valori şi acestea. I se cere subiectului să se gândească la patru staţii din viitorul mai 
apropiat sau mai îndepărtat unde îl va duce locomotiva şi apoi fiecare vagon dacă va deveni locomotivă.  

Copacul valorilor – este un exerciţiu pe care l-am adaptat pentru atât pentru identificarea cât şi 
pentru clarificarea valorilor, dar şi pentru auto-conştientizarea acestora de către subiecţi. Elevii sunt rugaţi 
să deseneze Copacul valorilor lor. Se analizează apoi împreună cu subiectul imaginile, ceea ce reprezintă 
ele pentru subiect, poziţionarea lor în pagină, relaţiile dintre ele şi semnificaţia acestora pentru el.  
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Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul 
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru 
fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe 
care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem 
unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist”(Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi 
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe 
terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor 
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi 
la reacţii adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi 
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite 
clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor 
copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; 
deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile 
sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte 
adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de 
îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care 
copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele 
devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în 
funcţie de care îşi structurează personalitatea. 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a 
copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 

 



determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă 

este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu 
progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata 
salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul 
educativ în perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ 
 

GRIGORESCU AMELIA,GRĂDINIȚA NR.211, BUCUREȘTI 
 

In primii sase-sapte ani de viata, copilul dovedeste mare sensibilitate, receptivitate si mobilitate. 
Potentialul afectiv-volitional este in crestere, inclinatiile si aptitudinile se contureaza in aceasta etapa. 
Copilul dovedeste si o mare putere de acumulare si asimilare de cunostinte. Pornind de la particularitatile 
ontogenetice ale copilului, familia si gradinita trebuie sa-i asigure conditii favorabile de crestere si 
dezvoltare, in functie de disponibilitatile individuale. Cei care nu beneficiaza in familie de conditii 
favorabile dezvoltarii lor, au sanse de recuperare, daca frecventeaza gradinita. Aici procesul instructiv-
educativ se desfasoara in functie de particularitatile de varsta si se urmareste dezvoltarea armonioasa 
psihofizica, se stimuleaza gandirea si inteligenta, se formeaza deprinderile de baza. Mai importante in 
aceasta etapa sunt : deprinderile igienico-sanitare (de autoservire), de comportare civilizata si politete, 
deprinderile de ordine si curatenie. Copiii sunt antrenati in jocuri si activitati care se desfasoara cu toata 
grupa si individual, folosindu-se metode si procedee specifice fiecarei etape de varsta.Deprinderile, odata 
formate, il scutesc pe copil de alte solicitari, care mai tarziu, ar necesita un consum mai mare de energie si 
timp. 

Deprinderile care se pot forma la varsta anteprescolara si prescolara (in familie si gradinita), 
deprinderi care, uneori poarta denumirea de "bune deprinderi" sau "cei sapte ani de-acasa"... Ele 
reprezinta forma cea mai simpla a invatarii de catre copii a unor miscari complexe si atitudini care vor 
influenta comportamentul lor viitor. 

Lipsa bunelor deprinderi face posibila instalarea unora rele. Bunaoara, copilului caruia nu i   s-au 
format deprinderile de autoservire la timpul potrivit, asteapta totul de la familie, de la parinti, de aici si 
necesitatea ca in familie, ca si in gradinita, sa se insiste pentru formarea deprinderilor de baza, pana ce 
acestea se transforma in obisnuinte. 

CE ESTE DEPRINDEREA? CUM SE FORMEAZA? 

Deprinderea este un complex de actiuni automatizate, bazate pe sisteme de legaturi nervoase 
temporare denumite "stereotipuri dinamice". "La om, orice actiune se insuseste pe calea invatarii ca 
proces constient". Este, asadar, un moment al activitatii si un, efect al invatarii. Pentru formarea 
deprinderilor, este nevoie de vointa si de timp, de concentrare mai mare din partea copilului, la ceea ce 
are el de facut, ca, apoi, printr-un exercitiu sustinut, sa se ajunga la automatizarea miscarilor si exercitatea 
lor intr-o anumita succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor actiunilor, precum si 
eliminarea miscarilor de prisos, care cer un mare consum de energie. Pentru a se ajunge la automatizarea 
miscarilor, acestea se repeta de mai multe ori, iar pe masura ce se formeaza deprinderile, se cere 
prelungirea treptata a intervalelor dintre exercitii. In aceasta perioada deosebit de importanta este 
atitudinea consecventa de care trebuie sa dea dovada parintii, personalul educativ din crese, educatoarele. 
De asemenea, trebuie sa existe o concordanta deplina intre ceea ce i se cere copilului in familie si ceea ce 
se realizeaza in gradinita. 

In procesul educativ-formativ al copiilor de 3-7 ani se pot distinge trei grupe de baza de deprinderi, 
ca : deprinderi igienico-sanitare (de autoservire) ; deprinderi de ordine si curatenie; deprinderi de 
comportare civilizata si de politete. 

Pentru formarea acestora trebuie pornit de la faptul ca exigentele cresc treptat in raport invers cu 
aportul adultului, fapt care contribuie la dezvoltarea indemanarii si spiritului de independenta ale 
copilului. De cele mai multe ori parintii preocupati de problemele profesionale si gospodaresti, dimineata, 
prefera sa-l imbrace pe copil, desi nu au timpul necesar, in loc sa-l lase sa se imbrace singur. Mai tarziu, 
degeaba ii va reprosa comoditatea. De fapt, este vina adultilor daca copilul nu si-a format deprinderile 
elementare igienico-sanitare la varsta prescolara. Parintii pot sa le acorde timpul necesar in zilele cand 
sunt acasa dimineata, in zilele de sambata si duminica, sau in zilele de concedii : daca sunt adulti in 
familie (bunici, surori mai mari) se pot ocupa ei de formarea acestor deprinderi. Copilul trebuie sa fie 
trezit cu 10-15 minute mai devreme si sa fie pus sa efectueze anumite operatii de autoservire. Fiecare 

 



deprindere se compune dintr-o serie de operatii, care vor fi repetate pe rand pana devin acte si miscari 
automatizate. 

Formarea oricarei deprinderi, si mai ales a celor igienico-sanitare, necesita din partea parintilor si a 
educatoarelor, rabdare si mai ales un echilibru nuantat intre severitate, "toleranta" si timp. Familia are 
rolul cel mai important in formarea deprinderilor. Trebuie sa-i repete copilului de mai multe ori ce are de 
facut. "Nici o alta institutie, oricat de calificata, nu este atat de direct sensibila la exprimarea trebuintelor, 
la manifestarea slabiciunilor sau potentialului de dezvoltare al copilului, fiindca nici o alta institutie nu 
cuprinde fiinte legate de copil in mod atat de direct si atat de vital ca tatal si mama... Familia ne apare mai 
curand ca un fel de mecanism reglator care permite copilului, in ciuda saraciei sale aparente de mijloace, 
sa traiasca o viata reala si uimitor de intensa, viata lui proprie". 

Colaborarea familie-cresa sau familie-gradinita, in procesul de educare a copilului, are un rol 
deosebit, in special, in formarea deprinderilor igienice. Copilul isi petrece cea mai mare parte din timp in 
familie, care exercita o influenta deosebita asupra sa. Pe masura ce copilul creste, asupra lui actioneaza tot 
mai multi factori educativi : cresa - gradinita - scoala, care continua si perfectioneaza educatia inceputa in 
familie ; uneori, acestea o corecteaza sau o imbogatesc. La copiii institutionalizati in leagane si crese se 
constata ca nu au formate deprinderi igienice. In acest caz, trebuie ca educatoarele sa lucreze cu fiecare 
copil pana la formarea deprinderilor respective. 

Pentru reusita deplina, familia are obligatia sa tina permanent legatura cu unitatile in care sunt 
institutionalizati copiii si sa sprijine munca depusa de factorii educativi din aceste unitati. Pentru a asigura 
unitatea sistemului de cerinte este necesar ca asistentele si educatoarele sa cunoasca conditiile de viata ale 
fiecarui copil in familie, iar, la randul ei, familia sa cunoasca preocuparile pedagogice ale cresei si 
gradinitei. Procedandu-se in felul acesta, reusita muncii educative este deplina. 

Pentru formarea si consolidarea oricarei deprinderi este necesar ca parintii sa tina seama de 
particularitatile de varsta si individuale ale copiilor, precum si de cele psihofizice. Caile si modalitatile de 
educare trebuie adaptate varstei si puterii de intelegere a acestora. 

Intrucat formarea si consolidarea deprinderilor se realizeaza in timp, este bine ca parintii sa insiste 
pana la transformarea acestora in obisnuinte. Pe intreaga perioada se va manifesta unitatea de vederi in 
cerinte, perseverenta, rabdare, intelegere, dar si exigenta.. Procedand astfel, copilul, de mic, se deprinde 
cu o buna purtare. Aceasta este "cartea de vizita a familiei".  

  

 



Cei șapte ani de acasă 

Prof. Hâncu Lenuța 
Liceul Tehnologic ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” 

Localitatea Vorona, județul Botoșani 
 

Afirmând că un copil are cei șapte ani de acasă, în mintea noastră se conturează deja imaginea unui 
copil manierat, politicos, caracterizat în principal de o bună educație. 

 Astfel, după cum sugerează și expresia, primii șapte ani din viața micuțului vor defini 
comportamentul  și personalitatea viitorului adult. În acest mod, încă de la naștere fiecare etapă își pune 
amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice și intelectuale. Chiar dacă aparent ,,lucrurile merg de la 
sine”, există factori care pot influența această dezvoltare, printre care se numără atmosfera din familie 
percepută ca model, afecțiune de care are parte, dar și pedepsele sau recompensele la care este supus 
copilul. 

Pe de o parte cei șapte ani de acasă sunt esențiali pentru crearea personalității, fapt ce va determina 
atât caracterul omului cât și locul său în societate. Din acest punct de vedere este necesar ca, pentru a trăi 
într-o comunitate armonioasă fiecare părinte să își crească cât mai frumos copilul, cu principii sănătoase 
și mult respect față de cei din jurul său. 

Pe de altă parte, un alt aspect ce ține de educația primită este stima față de propria persoană. 
Datorită acestui fapt copilul își va cunoaște valoarea și va putea acționa pentru a evolua, fără a face nimic 
denigrant, conștientizând astfel că atitudinea sa față de ceilalți trebuie să îl onoreze și să se poată mândri 
cu faptele sale. 

Așadar, educația copilului regăsită în expresia ,,cei șapte ani de acasă” este necesară pentru o 
societate al cărei țel este dezvoltarea. 
  

 



CEI 7 ANI DE ACASA 
 

PROF.INV.PESCOLAR HERTIA NASTASIA- FIRUCA 
SCOALA GIMNAZIALA NIMIGEA DE JOS 

GR.P.N.MOCOD 
  Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 

copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Adaptarea la viaţa de şcolar 
Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai fost într-o 

colectivitate (cămin, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a mediului său social, 
mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas.Dar noul apare şi în activitatea lui şcolară. De la un 
regim de joacă, de activitate liberă, el trece dintr-o dată la un regim de activitate dirijată, de disciplină. 

În băncile din clasele I se înşiruie fetiţe şi băieţi, toţi cam de aceeaşi vârstă, dar diferiţi din multe 
puncte de vedere. Sunt copii şi mai mari, şi mai mici, şi mai voinici, şi mai delicaţi, şi mai gălăgioşi, şi 
mai tăcuţi, unii chiar retraşi, timizi, stingheri! 

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în 
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei 
amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său mediu şcolar. 

 Deprinderi elementare 
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 

etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

 Inadaptabilii 
Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 

care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii.Iată de ce socotim util să vă prezentăm pe scurt ce 
condiţii trebuie să îndeplinească mediul familial pentru a asigura dezvoltarea armonioasă fizică şi 
neuropsihică a copilului antepreşcolar şi preşcolar. 

Atmosfera de acasă 
În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 

îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului.La polul opus se situează 
dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări care copleşesc copilul. Aceasta 
este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic capriciu al copilului ca să-i 
demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un mic tiran, care crede că 
totul i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va căpăta trăsături negative de 
caracter (egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se corectează, îl vor pune în 
conflict cu mediul social.Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil 
trebuie să se bazeze pe autoritate şi respect. 

 Pauzele 
  Ca şi adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale 

creatoare. De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosferă de 
veşnică încordare. În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul său sau pentru a-şi 
limpezi neplăcerile care survin în chip firesc în procesul educativ.Această atitudine a educatorilor 
presupune mult tact, răbdare şi o bună cunoaştere a posibilităţilor de manifestare ale copilului. Dacă este 
împins de la spate în tot ceea ce face, se va produce un dezechilibru în funcţiile neuropsihice, stânjenind 

 



dezvoltarea copilului şi transformându-l într-o fiinţă irascibilă, nervoasă.Realizarea tuturor cerinţelor 
enumerate mai sus presupune existenţa unui cămin armonios, a unei ambianţe familiale echilibrate, bazate 
pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de relaţiile din familie se constituie diferite 
atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă de îndatoriri şi se formează conduita şi 
caracterul lui. 
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Proiectul educaţional local de stimulare a dragostei şi respectului faţă de mame 
Inima mamei, cine o stie? 

 
Coordonator: Prof. înv. primar: Hinț Irina Ioana 

 
1. Argument 
Inima mamei de Niculina Mureşan 
Inima mamei, cine o ştie? 
De vrei s-o cunoşti, gândeşte aşa. 
E multă iubire, dar şi întristare 
Atunci când copiii greşesc cu ceva. 
Inima mamei e şi suferinţă Şi griji şi speranţe şi rugă şi dor 
Când pleacă copiii şi casa-i pustie 
Inima mamei oftează uşor. 
Atât cât mai bate, ea, inima mamei 
N-aşteaptă palate şi nici avuţii. 
Ce-aşteaptă? E simplu. 
Puţină-ngrijire, căldură, iubire 
Şi sigur aşteaptă, respect de la fii. 
 
Proiectul de faţă îşi propune să promoveze iubirea faţă de cea mai dragă şi mai iubită fiinţă din 

lume, mama, carene încântă copilăria, care ne bucură sufletul şi ne alină suferinţele, care ne dă forţa de a 
birui în cele mai grele momente din viaţă, exprimându-ne recunoştinţa şi încrederea prin modalităţi 
diferite (poezii, cântece, creaţii plastice).   

2. Scop– valorificarea şi stimularea potenţialului creativ al copiilor prin implicarea lor în 
activităţi creative care marchează ziua de 8 Martie 

3. Obiective 
 Educarea dragostei şi cultivarea respectului faţă de mamă; 
 Organizarea unei serbări şcolare; 
 Stimularea expresivităţii şi a imaginaţiei 
4. Grup ţintă 
 Grupul ţintă cuprinde 2 categorii de beneficiari  
 Beneficiari direcţi: un număr de 23 de elevi implicaţi în toate activităţile proiectului; 
 Beneficiari indirecţi: un număr de aproximativ 46 de mămici şi bunici. 
5. Durata proiectului:Februarie 2018– Martie 2018 
6. Activităţi 
 Proiectul Inima mamei, cine o ştie? cuprinde 4 activităţi majore care vor fi implementate la clasă. 

Aceste activităţi sunt: 
A. Pregătirea şi repartizarea rolurilor şi cântecelor 
Perioada de implementare a activităţii: Februarie 2018 
Responsabil: prof. înv. primar Hinț Irina Ioana 
Beneficiari: toţi elevii clasei  I C şi părinţii acestora 
B. Pregătirea cadoului pentru mămici şi bunici 
Perioada de implementare a activităţii: Februarie – Martie 2018 
Responsabil:prof. înv. primar Hinț Irina Ioana şi elevii clasei I C 
Beneficiari: mămicile şi bunicile elevilor 
C. Repetiţii pentru serbare 
Perioada de implementare a activităţii: Februarie – Martie 2018 
Responsabili: prof. înv. primar Hinț Irina Ioana 
Beneficiari: elevii clasei I C 
D. Serbarea Inima mamei, cine o ştie? 
Perioada de realizare: 08.III.2018 
Responsabili: . înv. primar Hinț Irina Ioana şi elevii clasei I C 
Beneficiari: mămicile şi bunicile elevilor 

 

 

 

 

 



7. Rezultate aşteptate 
 Un număr de 23 de elevi implicaţi în activităţi de stimulare a dragostei şi respectului faţă 

de fiinţa care le-a dat viaţă; 
 Un număr aproximativ de 46 de mămici şi bunici invitate la serbare. 
 O serbare dedicată mamelor 

  

 



SĂ CLĂDIM ÎMPREUNĂ CEI 7 ANI...DE-ACASĂ 
 

Învăţător, Horeangă Otilia 
Şcoala Gimnazială "Vasile Goldiş" Alba Iulia 

 
,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 

voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-
mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Cu toate acestea, părintele trebuie să-și 
facă timp pentru copilul său, căci educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citească 
și să calculeze, ci trebuie să învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar asta e răspunderea 
familiei.Copilul trebuie obișnuit de mic  cu bunele maniere, cheia către succesul lui social. 

Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în 
prezența celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de 
a-l obișnui cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Copilul trebuie să învețe 
lucrurile simple încă de la vârste fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Dar buna creștere 
nu trebuie să se oprească aici.  

Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect. Așadar, cum îl înveți bunele maniere? 

A-l învăța pe cel mic bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp. Iată câteva 
,,sfaturi” în acest sens: 

• Chiar dacă a greșit de câteva ori, nu te grăbi să tragi concluzia că este prost crescut sau că tu ai 
uitat ceva foarte important. Este posibil să aiba nevoie doar de una doua lecții de bune maniere pentru ca 
problema să se rezolve.  

• Explică-i clar și învață-l ce anume trebuie să facă sau nu.   
• Dacă cel mic își exprimă sentimentele folosind expresii sau atitudini mai puțin politicoase, nu i-o 

reteza scurt, ci încearcă să reformulezi.  
• Fii înțelegător și acceptă-i greșelile. Amintește-ți că nu este încă suficient de matur pentru a ști 

bine cum trebuie să se comporte în anumite situații. Și noi, adulții, greșim adeseori...  
• Educația se face doar acasă, cu discreție, în familie. Nu îi ține prelegeri și nu îl critica în public, nu 

îl umili și nu îl jigni față de străini, chiar dacă greșeala a fost destul de mare. A-i face lui o scenă de față 
cu alții dovedește că nici tu nu ai prea fost atent la lecțiile de bune maniere. 

• Fii consecvent. L-ai învățat de la doi ani să spună "te rog" și "mulțumesc"? La 6 ani este evident 
că ar trebui să le folosească.  

• Oricum, procesul de educație nu se oprește la o anumită vârstă. Nu e niciodată prea târziu ca să 
învețe ceva! 

Pana la 3 ani, chiar dacă cel mic este năzuros, obraznic sau supărăcios, nu trebuie să confunzi 
comportamentul lui cu lipsa de maniere - este o etapă firească a dezvoltării sale. Pana la această vârstă nu 
te aștepta să cunoască și să respecte mai mult de una - două reguli de politețe. Desigur, nu este prea 
devreme să îl înveți să utilizeze formule ca "te rog", "mulțumesc", "bună ziua", "la revedere". 
Încurajează-l să le folosească nu doar cu străinii, ci și în familie.  

Între 3 si 5 ani,cu puțină creativitate, îl poți ajuta pe micuțul tău de să înțeleagă de ce unele lucruri 
trebuie făcute într-un anume fel. Joaca este cel mai simplu mod. Inventează jocuri în care el să fie actorul 
principal. Propune-i să fie gazdă și tu musafir. Va învăța cum să își trateze invitații: să le servească 
prajiturele sau, pur și simplu, să poarte o conversație politicoasă. Găsește și alte situații în care el să aivă 
diverse roluri: poate fi vânzător sau cumpărător într-un magazin, poate fi patron sau angajat, șofer sau 
prietenul unei persoane importante pe care el o admiră.  

El se va distra, iar tu îți vei atinge scopul: cu fiecare rol jucat, micuțul va deveni tot mai conștient de 
modul în care acțiunile și cuvintele sale afectează sentimentele celor din jur.  

 



Între 5 si 7 ani, odată ce încep să meargă la grădiniță, cei mici devin tot mai independenți. Pentru că 
nu vei fi tot timpul alături de el, va trebui să îi dezvolți mai mult capacitatea de a comunica cu cei din 
colectivitate, copii și adulți. Acum ar trebui să cunoască și să respecte manierele de baza la masă, să 
poarte o conversație cu adulții, să știe cum să facă și cum să primească un compliment.  

De acum înainte va participa mai activ la reuniunile de familie, la vizite, la aniversari. Poți începe să 
îi supraveghezi intervențiile în discuții și să îi explici că este politicos să îl lase pe celălalt să termine ce 
are de spus. Folosește-te de exemple din viața de zi cu zi, de la gradiniță, de pe stradă . Când greșește, 
atrage-i atenția și amintește-i ce are de facut. 

Intre 8 si 10 ani, este vârsta la care cei "7 ani de acasă" trebuie să se fixeze definitiv în 
comportamentul copilului . Metoda pe care o poți folosi este cea clasică, adică a unei continue repetiții. 
Dacă până acum i-ai mai trecut, uneori, cu vederea lipsa de bună cuviință, acum a venit momentul când 
trebuie să fii mai categoric. În unele cazuri poți recurge chiar la mici pedepse (îi interzici, de exemplu, 
televizorul, nu îl mai lași să iasă afară la joacă cu prietenii, etc.).  

De asemenea, dacă într-o anumită împrejurare s-a comportat ireproșabil, merită o recompensă cât 
de mică. Dacă a greșit, nu îl critica de față cu alte persoane străine. La această vârstă se simte foarte 
stanjenit dacă i se face morala în public și va avea tendința să procedeze exact pe dos. Continuă să îi 
cultivi respectul pentru cei din jur. 

 Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a 
putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere 
lumea.  
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PROIECT  DE  ACTIVITATE  EXTRAȘCOLARĂ 
"Mami, te ador!" 

 
Învăţător, Horeangă Otilia 

Şcoala Gimnazială "Vasile Goldiş" Alba Iulia 
 

Data : 1 şi 8 martie 2018 
Clasa :Pregătitoare C 
Tema activitatii desfǎşurate : „Mami, te ador!” 
Argumentul: 
,,Mama este începutul tuturor începuturilor.” (Grigore Vieru) 
Un proverb evreiesc spune că  
,,Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, aşa că a creat mamele!”.  
   Mama este fiinţa care îl iubeşte şi îl ocroteşte pe copil necondiţionat. Este cea care îi veghează 

somnul, îi îndrumă primii paşi şi este prezentă în viaţa lui în orice clipă. 
  Mama nu este niciodată cu adevarat singură în gândurile sale. Ea întotdeauna se gândeşte de două 

ori: o dată pentru ea şi o dată pentru copilul ei. 
  Prin activitatea de creaţie copiii se dezvoltă frumos. Procesul de creaţie este asemeni 
muzicii, care încântă auzul şi sufletul cu rapiditate şi forţă extraordinară. 
   Arta creaţiei îi face pe copii mai siguri pe gândurile şi ideile lor, mai buni la suflet. Ei îşi vor 

putea exprima trăirile şi sentimentele cu mai multă uşurinţă şi convingere. Prin această activitate ofer 
copiilor posibilitatea de a-şi exprima gândurile şi sentimentele de iubire şi respect faţă de mamele lor, ca 
oricând să poată spune: 

 
                     "Mami, te ador! 
Şi -ţi dau inima mea, drept mărţişor 
      Strângeţi-o la piept, cu un şnur ştrengăresc 
  Ca să ştie lumea cât de mult te iubesc!" 
 
Scopul: manifestarea dragostei faţă de mamă prin activităţi artistice şi plastice 
 
Obiective propuse : 
dezvoltarea creativităţii elevilor 
dezvoltarea imaginaţiei, a gândirii critice 
dezvoltarea dragostei şi respectului pentru mama 
exprimarea sentimentelor, trăirilor şi gândurilor prin activităţi artistice, plastice 
cunoaşterea potenţialului preşcolarilor şi şcolarilor 
realizarea unor lucrări practice, activitate artistică şi plastice 
 
Locul desfǎşurǎrii : sala de clasă pentru activitățile practice și Sala de festivităţi pentru activitatea 

"Mami, te ador!" 
Persoane prezente: 
*Cadru didactic : Horeangă Otilia 
*Elevi : Clasa Pregătitoare C 
 Mamele copiilor 
 
Desfǎşurarea activitǎţii : 
   În data de 1 martie elevii au creat atât mărțișoare, cât și un buchet de ghiocei care au fost dăruite 

mămicilor de 1 Martie- Ziua Mărţişorului. 
   În datade 8 Martie, copiii au pregătit o felicitare şi o lalea în 3D care au fost dăruite la finalul 

programului artistic în care cei mici au interpretat căntece specifice şi fiecare a transmis, oral, gănduri 
pentru mama sa. 

 

 



Rezultate : 
- felicitări și mărțișoare pentru mămici; 
- poze cu ei și flori pentru mămici; 
- diplome atât pentru elevi, cât și pentru mămici; 
 

Un buchet de ghiocei pentru mămici 
 
 
 

Momente din timpul programului artistic   
Felicitarile şi lalele sunt pe catedră 
Vor fi oferite la finalul spectacolului                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Coperta felicitării care a fost colorată de fiecare copilaş după preferinţă 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interiorul felicitării unde au fost scrise mesaje pentru mămici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi laleaua alături de felicitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importanța celor șapte ani de acasă 
 

Referat realizat de prof. IFRIM MANUELA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”H.P. BENGESCU” IVEȘTI, jud. GALAȚI 

 
Expresia "cei 7 ani de acasă" este cunoscută de oricine în România. De când ne știm am tot auzit - 

'are cei 7 ani de acasă' sau 'nu are cei 7 ani de acasă' ... 
Fără îndoială, educația primită de la părinți, în primii ani ai copilăriei  - este baza și punctul de 

plecare al educației fiecarui copil.Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care 
copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la 
şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Normele 
de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării 
este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc 
cei 7 ani de acasă. 

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 

 Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

 Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. 

Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca 
amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va 
trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos.Printre principalele ingrediente care compun ceea ce 
se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. 

• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

 



• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul 
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – 
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din 
urmă. 

Realizarea tuturor cerinţelor enumerate mai sus presupune existenţa unui cămin armonios, a unei 
ambianţe familiale echilibrat, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii.  

În funcţie de relaţiile din familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, 
faţă de obiecte, faţă de îndatoriri şi se formează conduita şi caracterul lui. 
  

 



Rolul familiei în dezvoltarea  personalităţii copilului 

Prof. înv. primar  Ciorogariu Ileana Maria 
Şcoala Gimnazială Racoviţa, structura Sebeşu de Sus, jud. Sibiu 

 
Ceea ce văd în casă – la părinţi, bunici, fraţi mai mari  - acel lucru sau comportament, bun sau rău,  

îl ,,copiază” şi cel mic; de aceea ,,primii 7 ani de acasă“ îşi pun amprenta  supra    formării personalităţii   
copilului. Este unanim recunoscut  faptul că strategiile educative la care se face apel în familie determină 
în mare măsură atât dezvoltarea personalităţii elevului, cât şi rezultatele la învăţătură şi comportametul lui 
social. 

În familie se formează primele deprinderi de comportare morală. Părinţii,  în primul rând,  sunt 
modele pentru copil . 

Raporturile dintre părinţi şi copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 
lor, lucru de care ar trebui sa fie conştienţi toţi părinţii. Atitudinile, comportamentul, vorbele părinţilor 
influentează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al copiilor. 

Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin clasă dacă el aude frecvent certuri între părinţi sau 
să nu mai vorbească utât cu ceilalţi colegi, dacă acasă părinţii sau bunicii folosesc cuvinte jignitoare unii 
faţă de ceilalţi . Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus unul dintre ,,cuvintele magice: te 
rog, mulţumesc” colegului de bancă,  dacă în familie nu aude niciodată aceste cuvinte. 

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de 
sine. 

Părinţii sunt cei care trebui să îi înveţe pe copii respectul, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudini, ordinea, grija faţă de lucrurile personale.   Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e 
drept şi ce e nedrept, tot de la ei învaţă ce înseamnă un comportament frumos sau urât. 

Personalitatea copilului se dezvoltă şi în funcţie de familia din care provine.                Dacă  copilul 
provine dintr-o ,,familie severă”, îi vor fi imprimate ordinea,  disciplina, seriozitatea,  şi echilibrul 
familiei. Severitatea este bună, dar cu măsură . 

Dacă elevul provine dintr-o ,,familie permisivă”, care stă la polul opus familiei severe şi îi este 
permis orice, învăţat că are numai drepturi  atunci acela va fi un copil neajutorat, egoist , cu mari 
dificultăţi în a se integra în colectivitate la şcoală şi mai  tărziu la locul de muncă. 

,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereuşită şi sancţiune. Învăţătorul trebuie să intervină, după ce cunoaşte situaţia reală, prin vizite la 
domiciliu, discuţii cu părinţii (in particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discrete, tact şi calm în  ce mod 
şi sub ce formă se poate atenua şi echilibra severitatea. Învăţătorul trebuie să fie postura sfătuitorului  şi 
nu a judecătorului. 

,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica 
maturizarea socială a copiilor datorita preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înşişi. 
Învăţătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranţa de sine în sensul obţinerii unor rezultate bune 
la învăţătură, capacitatea de decizie, spiritul de independenţă.   

BIBLIOGRAFIE: Revista,,Tribuna Invatamantului, anii  2001, 2004-2005 

  

 



CEI ŞAPTE ANI DE-ACASA 
 

Prof.înv.primar ILIE MIRELA 
SCOALA GIMNAZIALĂ NR.169, BUCUREŞTI 

 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii 
pentru formarea lui ca adult.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

Dacă unui copil, familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. 

 Cei doi părinţi,deşi implicate în aceeaşi măsură în procesul de educaţie,au roluri diferite mama 
asigură căldura afectivă,iar tatăl reprezintă autoritatea.Mama contribuie la atmosfera intra-familială  şi la 
asigurarea securităţii afective, iar tatăl la comunicarea socio-familială şi respectarea normelor, dar 
amandoi părinţii asigură sentimentul de confort şi securitate.Ambii sunt răspunzători de situaţia copilului 
în cadrul familiei, de optimizarea vieţii de familie, îmbinând sau încercând să imbine cele doua aspecte: 
atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea sau exigenţa raţionala a tatălui. 

Exista şi familii în care  sunt diferenţe de opinii în ceeea ce priveşte creşterea şi educarea copilului, 
în care nu există unitate de cerinţe  şi consecvenţa în atitudini, o viaţa de familie frământată de tensiuni, 

 



lipsită de afecţiune, cu conflicte ce pot genera acte de opoziţie  sau chiar de violentă duce inevitabil la 
reacţii de inadaptare, frustrări, la stări de dezechilibru afectiv ale copilului. Ȋntr-un astfel de mediu apar şi 
se dezvoltă situaţii conflictuale care vor afecta atmosfera  afectivă a grupului familial şi comunicarea 
dintre membrii ei. 

Copilul trebuie iubit necondiționat și acest lucru trebuie să-l arătăm zilnic! Să ne iubim copilul  
indiferent de note, de cum arată, de performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură!  

,,Cei sapte ani de acasa” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți inchinate binelui, 
frumosului și adevărului.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 
încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-
acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. 

Construcţia celor ”7 ani de acasă” este un proces îndelungat, proces în care avem nevoie e parteneri.  
„Cei şapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 

– OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  
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Cei 7 ani de acasa! 
 

ILIESCU RALUCA, Gradinira nr.211, Bucuresti 
 

 
De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – “nu are cei sapte ani de-
acasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme 
ori reguli de politete, in special. 

Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata “culmea achizitiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, 
limbaj, etc. 

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod.  

Se numesc “cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in 
special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. 

Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi. 

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. 

Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca 
asta nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, 
pentru ca ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. Insa va trebui sa ne 
impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa 
poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele 
negative. Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic 
ne supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate 
acestea in diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate. 

 
Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
- deprinderi de autoservire 
- ordine 
- igiena 
- curatenie si exprimarea propriilor nevoi 
- exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative 
- bune maniere si comportament 
- limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire) 
- modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator 

(este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc) 

- consecventa in realizarea unei sarcini 
- concentrare a atentiei 
- perseverenta in realizarea uneri sarcini 
- alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva. 
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  
- spiritul de competitive 
- altruismul 
- cooperarea 

 



- atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. 
 
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si 

pedepsit destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu 
va fi increzator in fortele proprii. 

Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se 
ascunde in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti. 

  

 



Educatia primita in familie 
 

CEI 7 ANI DE ACASA 
PROF.Ioana Sandu Nicoleta 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

1. Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care 
piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

2. Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să 
susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

3. Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. 
Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici 
pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil 
„bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice 
vârstei lui. 

4. Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu 
ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi 
cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la 
magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm 
drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm 
simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

5. Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

6. Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. 
Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că 
recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi 
demnitate. 

7. Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, 
defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – 
în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe 
cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări,   
eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l 
insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-
ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că 
soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul 
personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

Pentru  mine ,ca parinte dar si cadru didactic, cei 7 ani de acasa insemna mai mult reguli de bun 
simt, igiena, respect, pe care un copil trebuie sa le invete de la parinti, pana sa mearga la scoala., 
dar care desigur ca parintii le  tot repetam pana se fac mari; 

1.sa asculti pe cineva cind iti vorbeste 
2. sa nu vorbesti cu gura plina 
3. sa te speli pe miini dupa ce ai fost la toaleta...sau cind vii de undeva 
4. sa spui adevarul  
5. sa nu fii agresiv 
6. sa dai buna ziua/la revedere 
7.sa iti asumi responsabilitatea pt ce faci 
8.sa respecti pe cei din jur 

 



9. sa nu scuipi pe strada 
10. sa nu vorbesti urit 
11. sa nu te intinzi pe masa cand maninci 
12. sa nu te urci cu picioarele incaltate in pat 
13.sa respecti proprietatea personala si a celorlalti (sa nu strici/distrugi) 
14.sa spui multumesc 
15. sa te spelli pe dinti seara/dimineata 
16 sa nu te scobesti in dinti/ori alte parti... cand vorbeste  cu cineva/public (autor: Michelle-USA) 
 Oricum se cosidera ca expresia e expirata...se considera ca pana la 7 ani copilul statea acasa, 

eventual cu mama, iar la 7 ani pleca la scoala, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. 
De la 3 ani e la gradinita si de la 6 la scoala. 

Apoi, in cei 7 ani se "predau" lectii grele de educatie care pregateau copilul pentru acel prag de 
desprindere. Multe enrgii, timp, nervi si frustrari copilaresti se derulau...parintii tineau mult la acea 
educatie, copiii o inghiteau pe nemestecate. Astazi, 7 ani de acasa simbolizeaza un anumit standard, 
minim dar cumva obligatoriu, in care trebuie sa se incadreze odraslele noastre. Care se incapataneaza sa 
accepte incadrarea si au dureri dorsale privitor la dorintele noastre. E drept, si parintii s-au adaptat, multi 
au renuntat la standardele astea, de voie sau de nevoie, dar a ramas asa, o umbra de parfum de trecut, un 
fel de deziderat si, de ce sa nu recunoastem, un fel de termen de comparatie. 

Cert este ca educatia trebuie sa existe, doar ca fiecare copil are ritmul sau de evolutie, iar 
obligativitatea a devenit nitel desueta, asa ca la 7 ani unii copii sunt de pus in rama iar altii...mai putin. 
Cred insa ca nu trebuie sa mai facem comparatii la varsta de 7 ani. 

De asemenea cred ca , cei 7 ani de acasa  inseamna:  
1. Sa-si poata evalua obiectiv pozitia in raport cu o situatie. (Trebuie sa stie ce-i place, ce-i trebuie, 

ce poate fi un pericol, ce nu vrea sa faca, etc.) 
2. Sa stie sa isi sustina parerile si sa-si apere interesele fara a deranja pe cei din jur. (Sa 

foloseasca un limbaj politicos, sa nu se miorlaie, sa nu fie obraznica, dar sa exprime ceea ce simte, nu sa 
evite sa-si spuna parerea) 

3. Sa fie atent si implicat in ceea ce se intampla in jur, ca sa poata evita situatiile cu potential 
periculos si, ca revers al medaliei, sa poata oferi un ajutor la timp cuiva. (Incepand de la salutul 
persoanelor cunoscute, continuand cu atentia acordata traficului, pietonilor, adica sa nu mearga pe strada 
cu castile in urechi, trimitand SMS-uri, izbindu-se de alti pietoni si ignorand culoarea rosie a semaforului, 
de exemplu... iar ca ajutor, nu stiu, sa adune fructele cuiva care si-a rupt sacosa, sa urce in pom dupa o 
pisica speriata, chestii de-astea...) 

4. Sa stie sa piarda (si automat, sa-si focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar si sa castige 
cu eleganta (fara a-l umili pe cel care a pierdut) 

Lucrurile astea se invata mai mult prin copierea parintilor si a altor educatori, mai degraba decat din 
predici si povesti. Asa ca e de maxima importanta ca parintii sa fie un exemplu pentru cei mici. 

Si e important, de asemenea ca independenta copiilor sa fie stimulata, pentru ca daca in mica 
copilarie e mereu altcineva care sa-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va 
incerca totul, ca sa-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenta. Pe cand, daca e 
obisnuit de mic sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate de 
adult) ii va fi mult mai usor sa ia hotararari in ceea ce-l priveste. 

  

 



Cei șapte ani de acasă 
 

Sf. Gheorghe 
Prof. Kátai Zsuzsánna 

16.03.2018 
 

Sigmund Freud a atras prima dată atenția omenirii la importanța primelor șapte ani  din viața 
omului. Când vorbim la cei șape ani de acasă de obicei facem referire la comportament și la educație, sau 
la lipsa acestora în viața unui om. 

Consider că  de cei șapte ani de acasă  depinde faptul că adultul poate să se integreze în societate 
sau nu, poate  să se adapteze cerințelor societății, sau iese din tiparele obișnuite prin comportamentul său 
sau din cauza vestimentației sale. 

Copilul este imaginea familiei, din acest motiv consider că educația celor șapte ani de acasă trebuie 
asimilată în mijlocul familiei. Familia transmite copilului valori, norme și reguli de conduită. Familia  are 
obligația de a-i oferi condiții culturale, etice și psihice optime  pentru dezvoltarea copilului. Familia  
trebuie să fie simbolul  solidarității, a bucuriei, a împlinirii, a liniștii interioare  și a înțelegerii. Familia 
pentru multă lume  înseamnă acasă, o comunitate unde suntem educați și învățați, în care primim valori. 

În timpul celor șapte ani  în mijlocul unei familii, copilul ar trebui să învețe următoarele: 

- A face bine tuturor 
- A întinde o mână de ajutor acelora care au nevoie de acest lucru 
- Să întâmpine pe cei cunoscuți cu un salut, în loc să aștepte să fie el salutat mai întâi 
- Să ridice hârtia aruncată chiar dacă n-a fost aruncată  de el 
Într-o familie unde se respectă unul pe celălalt și respectul față de cei cu o vârstă mai înaintată nu 

întâmpină dificultăți. În aceste familii copilul învață să fie atent la bunici, să înțeleagă că el sau ea este 
tata sau mama tatălui său sau a mamei sale. Acceptă că el sau ea este important pentru că ea a născut pe 
tata sau mama, și împreună l- au crescut, l-au învățat, l-au educat, l-au iubit și poate avea încredere în ei. 

 
Legatura între mamă și copil este foarte importantă în primi ani de viață. În această perioadă se 

dezvoltă practicile educaționale, se anticipă eventualele probleme ale copilului.Părintele este cel care te 
îndrumă pe făgașul cel bun.  Câteodată regulile pot fi stricte  și clare, dar trebuiesc respectate. 

În opinia lui Balint Alice ( 1870-1939) educația trebuie să-și  facă efectul asupra dezvoltării 
personalității copilului,  prin mijloacele disciplinei formale. 

Copilul trebuie să înțeleagă, că nu poate să facă orice ar dori, împlinirea dorințelor deseori trebuiesc 
amânate.Copilul trebuie să învețe echilibrul între restricție și libertate.  

Anturajul echilibrat  al  familiei are o importanță deosebită în dezvoltarea copilului în primii ani de 
viață, acolo va trece prima oară prin experiența dragostei reciproce necondiționate, sprijin, ocrotire și 
ajutor. 

În cei 20 de ani de practică profesională, de multe ori am avut ocazia să mă întâlnesc cu copii 
proveniți dintr-un mediu socio- cultural dezavantajat, dar și cu copii proveniți din familii cu o situație 
socio- economică dezvoltată. Din fiecare categorie m-am întâlnit cu copii cu cei șapte ani de acasă, și cu 
copii fără cei șapte ani de acasă. Într-adevăr copiii sunt influențați în mod considerabil de problemele 
materiale ale familiilor lor și de apartenența lor etnică. 

Câteodată la o vârstă așa de fragedă, o bunică sau un bunic cu răbdare poate face minuni în educația 
celor șapte ani de acasă al copilului. 

  

 



IMPORTANȚA CELOR 
„ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 

 
Prof.   înv.preșcolar.Kerekes Brigita Maria 

Liceul Teoretic „Constantin Șerban” Aleșd, Bihor 
G.P.N.NR.1 ALEȘD 

 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, 
şi de felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului 

adult!” 
Danion Vasile  
 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia ecesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Sunt prea multe lucruri de spus despre educaţia copiilor şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină. 

Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui 
Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să 
simtă cât de importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu. 

Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, 
cât și la grădiniță/școală!Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea. 

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. 

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un 
mesaj bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini 
de vicii. Chiar dacă o bună parte dintre aceştia nu ezită să pomenească Numele lui Dumnezeu în interviuri 
sau cu alte prilejuri asemănătoare, nu o fac decât din superstiţie sau pentru a fi pe placul admiratorilor. 
Tinerilor trebuie să li se prezinte şi altfel de modele. Pentru orice creştin modelul este Hristos şi fiecare 
trebuie să fie conştient de acest adevăr. Dar e destul de greu ca un tânăr să-L aleagă ca model pe Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu.  

Mult mai uşor se vor apropia tinerii de sfinţi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, care Îl oglindesc pe 
Dumnezeu. Cunoaşterea vieţilor sfinţilor are de aceea un rol foarte important în formarea personalităţii 
tinerilor.  

Văzând cum sfinţii, oameni ca ei fiind, au ales lupta cu ispitele acestei lumi, netemându-se de nici 
un fel de chinuri, tinerii vor vedea un cu totul alt model de viaţă. Vor înţelege că ispitele care vin din toate 
părţile se pot respinge cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu 
poveştile. Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici 
faptele descrise în vieţile sfinţilor.  

Dar copiilor trebuie să li se explice că minunile au fost şi sunt reale, că Hristos Fiul lui Dumnezeu a 
făcut toate cele descrise de Evanghelie. Că ucenicii Săi şi urmaşii acestora au făcut o mulţime de minuni 
pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu. Minuni care nu sunt altceva decât semne ale dragostei lui 
Dumnezeu. 

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi 
Învierii Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele 
două sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, 

 



care nu are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun 
și „iepuraşul“și mai puțin,  Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de 
ajutorul Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și 
daruri din ce în ce mai diversificate, în fucție de vârstă. 

Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii 
spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia valorilor! 

Un alt prilej de poticnire pentru tineri este părerea că, deşi sfinţii au dus cu secole în urmă o viaţă 
curată, că I-au slujit lui Dumnezeu cu toată fiinţa lor, în zilele noastre nimeni nu mai duce o viaţă de 
sfinţenie; dar această părere nu corespunde realităţii! În clipa în care lumea va fi lipsită de sfinţi, va veni 
sfârşitul, însă până la acest sfârşit, Duhul Sfânt are şi va avea în fiecare vreme oameni care Îl cheamă şi la 
care vine. 

E bine ca tinerii să cunoască măcar câteva din vieţile oamenilor aleşi pe care i-a avut Biserica în 
vremea noastră. Părinţi îmbunătăţiţi care au dobândit rugăciunea neîncetată, mari duhovnici, mari asceţi, 
unii chiar făcători de minuni şi care au lăsat sfinte moaşte. 

Să cunoască tinerii marea jertfă pe care a dat-o Biserica Ortodoxă în prigoana comunistă din: 
România, Rusia, Serbia, Bulgaria. Zeci de mii de preoţi, sute de mii de credincioşi care au fost torturaţi în 
fel şi chip şi care au murit în închisori, şi nu numai acolo, pentru că nu au vrut să se lepede de Dumnezeu. 
Să cunoască tinerii cum alţii la vârsta lor în loc de desfătări au avut parte numai de cruce pentru a dobândi 
Împărăţia cerurilor. 

Biserica are modele pe care să le ofere tinerilor; mai precis, Biserica este singura care poate oferi 
adevăratele modele, chiar de la cele văzute sau auzite, pictura, icoanele, cântările, toaca, veşmintele şi 
gesturile preoților/monahilor, până la cele de taină, cum ar fi liniştea sufletească şi pacea sfântă, toate 
acestea rămân în inimile lor pentru totdeauna şi vor lucra în taină. Dacă primii îndrumători în ale 
rugăciunii sunt părinţii sau bunicii, şi copiii sunt deprinşi de mici cu rugăciunea, aceasta devine în timp 
din ce în ce mai profundă. 

Nu lipsite de importanţă sunt chipurile de eroi pe care le arată istoria. Astăzi, când vrăjmaşul 
porneşte atâta dezbinare între neamuri şi pe de altă parte este propovăduită renunţarea la dragostea de 
neam în numele unui universalism îndoielnic, părinţii sunt datori a le cultiva copiilor respectul faţă de 
eroii neamului. Eroi pe care Biserica îi pomeneşte cu 

mare cinste. Tinerii pot afla în aceşti eroi, modele de sacrificiu pentru binele oamenilor, de 
renunţare la o viaţă egoistă, pentru o viaţă închinată semenilor. 

Eroii neamului pot fi cinstiţi, dar sfinţii, prin puterea lor duhovnicească, pot fi prezenţe reale în 
vieţile tinerilor. Deşi nevăzuţi, ajutorul lor este mare. În special sfântul al cărui nume copilul l-a primit la 
Botez, trebuie să fie chemat în rugăciune de către acesta, căci îi poartă de grijă şi îl ajută atunci când nici 
un ajutor pământesc nu îi poate fi de folos! 

Înainte însă de a-i cunoaşte pe eroii neamului şi pe sfinţi, pe de o parte, sau pe idolii muzicii, 
filmului, modei, sau pe şi mai periculoasele „staruri“ ale culturii fără Dumnezeu, pe de altă parte, copilul 
are mai întâi ca modele două persoane care îl ajută să facă primii paşi în viaţă: părinţii. Ar fi bine dacă 
părinţii şi-ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că orice copil are 
tendinţa să copieze anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de mult modelează 
exemplul părinţilor caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când copiii sunt adulţi. 

Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu durează 
doar o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de 
necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot 
(cu lux de amănunte)! 

N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Doar atunci când în centrul 
vieţii părinţilor stă Dumnezeu, şi când părinţii trăiesc ştiind că Dumnezeu îi vede în tot ceea ce fac, 
inimile copiilor nu au de ce să se smintească. Numai atunci crucea de a fi model devine prilej de bucurie, 
prilej de împlinire. 

Nu există handicap pe care părinţii să nu îl poată depăşi. Nu există cădere oricât de mare din care 
părinţii să nu se poată ridica, devenind modele bune pentru copiii lor. 

Important este să aibă credinţă în Dumnezeu, să se căiască pentru păcatele lor şi să alerge să ia 
dezlegare de păcate prin Taina Spovedaniei. Rolul unui duhovnic bun, care să sfătuiască şi să mustre, care 
să dea binecuvântare pentru săvârşirea unor fapte importante, este de neînlocuit. 

 



În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 
îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de 
viaţa duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, 
vindecând lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte 
bucuria mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18). 
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Educația copilului în primii șapte ani 
 

Kerestély Andrea, Dániel Rita Csilla 
Grădinița Zsibongó, Subunitatea Csicsergő, Odorheiu Secuiesc 

 
Specialiștii în psihologia copilului au afirmat  după o îndelungată analiză că părinții  nu acordă 

importanța necesară educației copilului. Un tânăr după părerea lor are nevoie să își cunoască propria 
personalitate și să fie conștient de poziția pe care o ocupă în societate.Prin înțelegerea exactă a 
elementelor care contribuie la dezvoltarea unui copil părintele poate să controleze modul în care acesta își 
formează personalitatea. În concepția lor,  părinții trebuie să răspundă nevoilor copiilor, în special cele 
emoționale, care se concretizează în dorința de a fi ascultați, îngrijiți și apreciați.În funcție de vârsta și 
nivelul de dezvoltare al  acestuia, atitudinea părinților trebuie să fie corespunzătoare.   

Uneori este greu să înțelegem dorințele celor mici, explicațiile lor nu ne lămuresc. Chiar dacă sunt 
sinceri, aceștia trebuie să fie stimulați să-și mărturisească gândurile. 

Educația copilului  este o mare PROVOCARE pentru orice părinte. Situațiile  pot fi mai simplu de 
abordat dacă învățăm să facem o reprezentare clară a scopului pe care dorim să atingem. Grșelile pot 
apărea la tot pasul, dar aceștia pot fi corectate, nu trebuie să ne descurajeze. Experiența ne învață să 
devenim părinți mai buni, deoarece nimeni nu este perfect, însă trebuie să avem grijă să nu transmitem 
frustrările, nemulțumirile din copilărie copiilor noștrii. Calitățiile noastre trebuie să reprezinte un model 
drept de urmat. Echilibrul este trăsătura perfectă care trebuie să definească educația copilului.  

Există o permanentă dilemă cu privire cât de corect este educația unui copil, constituie tema mult 
dezbătută de psihologi. Dar este o concluzie comună:  fiecare părinte trebuie să aplice metodele care se 
potrivesc personalității copilului. Sfaturile în educația copilului trebuiesc analizate, iar apoi aplicate.  
Familia promovează diferite valori care sunt transmise celor mici și care, la rândul lor, le vor transmite 
familiei pe care și-o vor întemeia. Copiii nu au nevoie de părinți ideali; ei își doresc ca aceștia să le 
reflecte dorințele și să le înțeleagă nemulțumirile, să îi ajute când sunt nelămuriți și să îi aprecieze atunci 
când merită. Schimbul reciproc de opinii pune bazele unei legături sincere între părinți și copii și îi ajută 
să se cunoască mai bine. 

Este esențial să conștientizăm că eșecurile noastre constituie un motiv de a îi incuraja pe tineri să 
lupte pentru atingerea țelurilor și să nu îți părăsească niciodată idealurile. În ciuda eforturilor noastre, 
există situații care ne depățesc dar care ne ajută să realizăm că, uneori , dezamăgirile ne transformă în 
oameni mai puternici. Mediul pe care îl asigurăm copiilor noștri este oglindirea dorințelor și aspirațiilor 
noastre. 

Părinții trebuie să se concentreze asupra modului în care se desfășoară comunicarea în familie, 
asupra felului în care copilul își manifestă interesul sau dezinteresul cu privire la propunerile sau regulile 
care se aplică in casă. Trebuie să își lase nemulțumirile deoparte atunci când discuta cu copii lor si să își 
canalizeze întreaga atenție asupra lor. Orice cuvânt spus acestora transmite nu doar ideile părinților ci și 
sentimentele lor. 

Abilitatea de a ne asuma rolul de părinți depinde nu doar de copil, ci și de gradul de dezvoltare și 
înțelegere a legăturilor sentimentale pe care le-am trăit în propria noastră familie. Abilitatea de a te atașa 
de copilul tău depinde foarte mult de temperamentul și personalitatea lui și de gradul de acceptare a 
defectelor și calităților lui. Educarea unui tânăr presupune identificarea cu acesta și, mai târziu, la 
adolescență, empatia în ceea ce privește situațiile în care se implică și lumea pe care și-o creează. 

Este o dorința a celor mai mulți dintre noi ca  întâmplările nefericite prin care am trecut când eram 
tineri să nu se repete în cazul copiilor noștri. Din acest motiv, deseori, tindem să exageram cu grijă pentru 
cei mici și să îi sufocăm cu dragostea noastră.Psihologii consideră  că este o modalitate de a ne vindeca 
rănile din trecut. 

Proiectarea experiențelor din copilărie asupra tinerilor este o greșeală frecventă și se explică prin 
dificultatea părinților de a se detașa de aceștia și de a distinge situațiile. Există o forță  subliminală care ne 
împinge să retrăim întâmplările prin copiii noștri și să alegem, de această dată, soluția potrivită. 
Încercarea noastră de a ne vindeca rănile trecutului poate să inducă acest sentiment de frustrare copilului 
nostru, doar pentru că pare să fie o situație asemănătoare. În astfel de cazuri, părinții nu iau în considerare 
faptul că tinerii sunt persoane complet diferite și care trec prin experiențe distincte. Studii asupra 
abuzurilor au demonstrat că părinții care sunt conștienți de rănile psihice provocate în copilărie tind să își 

 



schimbe comportamentul atunci când au copii. Părinții trebuie să își învingă frustrările și să abordeze 
obiectiv educația copiilor. Nevoile tinerilor pot să fie uneori greșit înțelese și să îi transforme în persoane 
dependente de părinți. Găsirea unei modalități de a conferi echilibrul între ceea ce simțiți și ceea ce 
trebuie să faceți poate fi un țel dificil de atins, dar nu imposibil. 

Copiii au nevoie de reflectarea corectă a sentimentelor, nu doar pentru a înțelege definirea lor, ci 
pentru a își cunoaște propria personalitate. Pentru a contribui cât mai corect la dezvoltarea lor, părinții 
trebuie să le împărtășească sentimentele. Fie că este vorba de entuziasm sau tristețe, nervozitate sau 
resemnare, reflectarea emoțiilor contribuie la educația acestuia. 

Atunci când trec prin perioade de stres și schimbări, când întâmpină o greutate sau sunt dezamăgiți, 
tinerii au nevoie de cineva care să le înțeleagă sentimentele și să le transmită ideea că totul face parte din 
cursul normal al vieții. Prin definirea si reprezentarea acestor sentimente un copil devine conștient de 
persoana lui și de locul pe care îl ocupă în societate. 

Nu există părinți perfecți așa cum nu există copii perfecți. În fiecare interacțiune a noastră cu ceilalți 
putem să adoptăm atitudinea greșită. Căutarea unui echilibru și încercarea de a fi cât mai buni în ceea ce 
facem ne poate asigura succesul în educația copilului. Prin sentimentele pe care le transmit acestora 
părinții, copiii vor învăța să simtă și să transmită la rândul lor emoțiile. Nu doar părinții trebuie să aibă 
grijă de copil, acesta trebuie să fie lăsat să își manifeste propria grijă față de ei. Permitând tânărului să 
ofere, acesta va învăța să aprecieze ceea ce i se oferă. 

  

 



Importanța celor șapte ani de acasă 
 

Kiss Iulia – Cristina, Profesor Învățământ Primar 
Școala Gimnazială Chinteni, structura Școala Primară Deușu, județul Cluj 

 

Cei șapte ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului.   

Oare care sunt acele lucruri esențiale? Ce conține acel “bagaj” modelat de părinți, bunici, 
educatoare și îngrijitoare?   

Să vorbim scurt despre acele lucruri importante pentru acel bagaj al copilului numit “cei șapte ani 
de acasă”.    

Când ne gândim la cei șapte ani de acasă, nu ne gândim la cunoștințele copilului în astronomie, la 
scrierea caligrafică, la cunoașterea roboților și a dinozaurilor, nu ne gândim nici la competențe digitale 
sau matematice.   

Acel bagaj achiziționat de copil în șapte ani trebuie să conțină formulări precum“Te rog!”, 
“Mulumesc!”, “Pot face asta!” și “Imi cer scuze!”. Totuși, nu e ca o valiz obisnuită în care poți pune orice 
și după aceea închizi liniștit fermoarul; nici pe departe. Copilul poate înmagazina tot ce aude, tot ce vede 
și tot ce simte. Nu e un lucru simplu să scoată un părinte sau profesor din bagajul copilului expresii 
nepotrivite ca și cum ar scoate din geantă un măr stricat.    

Copilul învață din exempul părinților. Degeaba se așteaptă un părinte să vorbească “frumos” copilul 
lui când acel copil  înmagazinează certuri, frustrări, expresii jignitoare.    

Un alt aspect important ce contribuie la cei șapte ani de acasă sunt poveștile citite de părinți copiilor 
înainte de culcare sau de către educatoare în timpul activităților. Copilul de doi sau trei ani nu are 
capacitatea de a fi empatic. Poveștile îl ajută să facă diferența dintre bine și rău, frumos și urât, moral și 
imoral. Copilul va interioriza valorile morale pozitive și se va asocia cu personajele pozitive. Poveștile îi 
ajută pe copii să-și trateze complexul de inferioritate, deoarece în majoritatea poveștilor cel mai mic prinț/ 
flăcău biruiește asupra răului. E important ca părinții să citească povești copiilor lor, deoarece astfel, vor 
urma acest model.    

Copilul care la o vârstă fragedă nu adoarme ascultând povești, oare are acele competențe sociale, 
are capacitatea de a fi empatic cu ceilalți, își poate ține sub control complexul de inferioritate, anxietatea? 
Sau are un dezavantaj imens față de cei care au “crescut ascultând povești”?   

Al treilea lucru important în creșterea unui copil sunt așa numitele propoziții magice. Copilul ar 
trebui să audă cât mai des de la mamă mesaje precum“Te iubesc necondiționat!”, iar de la tată trebuie să 
audă “Am încredere în ține! Ești capabilă s-o faci!”   

În concluzie, pot zice că cei șapte ani de acasă sunt esențiali. De părinți, bunici și educatoare 
depinde cu ce bagaj pornește la scoală copilul.   

Și când părinții se intreabă cum poate fi așa “rău” sau “caz pierdut” copilul lor, unde au greșit oare? 
Răspunsul e foarte simplu: la început!   

  

 



“ CEI SAPTE ANI DE ACASA” 
 

Profesor invatamant prescolar  Laza Sorina Carmen ,ARAD. 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Dragostea părinţilor 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 
copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart 
cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl 
vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o 
prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 
ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să 
se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e 
rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 

 



argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când 
face o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. 
Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea 
părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl 
învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi 
timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc 
uneori, darămite copiii.  

  

 



Să construim împreună cei 7 ani…de-acasă! 
 

LERESCU GABRIELA, Gradinita nr.211, Bucuresti 
DRĂGHICI ALEXANDRA,Gradinita nr.211, Bucuresti 

 
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte 
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea 
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai 
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi 
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca 
părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel 
încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. 
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este 
supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, 
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, 
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există 
echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la 
grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita 
educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este 
organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

Exemplu: În situaţia în care tema săptămânii este „Fructe de toamnă”, se înţelege că în acea 
perioadă copiii vor învăţa cântece, poezii, vor desena, picata, modela, vor compara mărimi şi forme, toate 
având ca pretext fructele de toamnă. Acasă, părinţii pot organiza activităţi similare, prin care copilul va 
exersa ceea ce a învăţat la grădiniţă, dar în contexte diferite ale vieţii cotidiene. Tabelul următor prezintă 
două exemple în acest sens. 

 
 Ce pot face părinţii?  Ce învaţă/exersează copilul?  
-merg împreună cu cel mic să cumpere 

fructe  
-îi propun să ceară vânzătorului un 

anumit număr de fructe (3 mere, 4 pere, 2 
gutui etc.)  

-recunoaşte fructele, exersează 
număratul, exersează comunicarea cu 
adultul, folosirea pronumelui personal de 
politeţe, a formulelor de solicitare etc.  

-pregătesc împreună compot sau salată 
de fructe  

-îi pot atribui sarcini copilului: să 
spele fructele, să scoată sâmburii prunelor, 
să taie fructele în bucăţele folosind n cuţit de 
plastic  

-în timpul acestei activităţi, părinţii îl 
pot ruga pe copil să îi înveţe cântecul pe 
care-l ştiu de la grădiniţă  

-exersează deprinderile igienico-
sanitare, de receptare a mesajului oral  

-îşi îmbogăţesc vocabularul  

Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe 
care educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a 
desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl 
vor ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să 
depună mai mult efort sau exerciţiu. Exemplu: La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. 
Spre surprinderea părinţilor, mărul de pe fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să 
facă un părinte, în acest caz, este să provoace copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice 
cauza erorilor („Îmi place desenul tău, dar sunt surprinsă că mărul tău este albastru. Vrei să-mi vorbeşti 
despre el?”). Totodată, părintele trebuie să aprecieze ceea ce este pozitiv la lucrarea copilului său („Mă 

 



bucur că ai reuşit să termini de colorat fructele!”), dar să corecteze eroarea („Vom merge să cumpărăm 
câteva mere să vedem ce culoare au!”) şi să fie încrezători că pe viitor va lucra corect („Sunt sigură că 
data viitoare vei colora merele în culoarea pe care o au cele pe care le mănânci la gustare!”). Este 
important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor dialoguri deschise, deoarece critica asupra 
copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe sine. 

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de 
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să 
facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără 
teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii 
emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că 
ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească 
despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la 
întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai 
comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot 
începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se 
copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel 
copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.  

Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu 
maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i 
implica pe cei mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” 
pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, 
dornici să înveţe, să descopere lumea. 

  

 



CEI 7 ANI DE AUR-ANII DARUITI DE FAMILIE 
 

Prof.inv.primar LEUCA ENACHE ELENA, 
COLEGIUL NATIONAL VASILE GOLDIS- ARAD 

 
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.Fiecare 

moment poate fi un prilej din care copilul poate invata,poate copia modele. Trebuie doar sa fim atenti ce 
tipuri de modele le oferim copiilor. Spuneam ca sunt ani daruiti de familie,ani de aur... acesti ani le vor 
influenta intreaga viata. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât 
unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.Un copil manierat se va descurca mult mai bine in viata, decat 
unul caruiaii lipsesc cei 7 ani magici.  
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Parintii- modele de conduita ale copiilor 

Prof.inv.prescolar:Leustean Aurelia Mihaela 
Scoala Gimnaziala „Aurel Vlaicu” Fetesti 

 
A fi părinte nu este deloc uşor. Aceasta implică multe griji, responsabilităţi, timp şi înţelegere. 

Copiii au nevoie de iubire şi dăruire, au nevoie de înțelegere şi prietenie, încredere și 
respect,  compasiune şi ajutor, dar şi de încercările lor unice. 

Pentru fiecare copil, un proces sănătos de dezvoltare include şi timpul încercărilor prin care trebuie 
să treacă. Pentru un rezultat pozitiv, procesul trebuie obligatoriu însoţit de către  adulţi. Învăţând să 
înţeleagă şi să accepte limitele impuse de către părinţi şi de societate, copiii îşi însuşesc deprinderi 
esenţiale de viaţă cum ar fi: respectul, prietenia, iubirea, iertarea, capacitatea de a amâna primirea 
recompensei, acceptarea, cooperarea, creativitatea, compasiunea, curajul, perseverenta, autocorecția, 
preţuirea de sine, independenţa şi abilitatea de a se orienta şi decide singuri.      

Sunt situatii in viata cand comportamentul in societate tradeaza existenta, sau lipsa, dupa caz, a 
celor 7 ani de acasa. Expresia aceasta recunoaste practic contributia familiei la crearea si buna dezvoltare 
a viitorului om mare, pregatit, intr-o masura mai mica sau mai mare, de viata in societate.  

Pe langa scoala, familia este cea care are obligatia de a pune bazele adoptarii unui comportament 
civilizat, corect din punct de vedere social si moral, integru. Copilul devine, asadar, reflexie a parintilor, 
fapt ce ar trebui sa ii faca pe acestia sa se priveasca mai atent prin ochii celui mic. 

Educatia de acasa nu poate fi inlocuita de nici o institutie de invatamant. Ea reprezinta baza pentru 
tot ceea ce va construi scoala, in anii ce vor urma, iar parintii trebuie sa stie ca lor le apartine intreaga 
responsabilitate pentru ca cel mic sa creasca frumos. 

Cei 7 ani de acasa nu fac referire doar la bunul simt si educatie, ci si la cunostintele generale, la 
intregul bagaj de informatii pe care copilul le primeste acasa, in sanul familiei.          Educatia de acasa 
este o investitie pe termen lung, atat pentru copil, cat si pentru parinti si societate. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.     

Educaţia primită în cei 7 ani  de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu la 
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala,psihologica, intelectual-cognitiva etc. 

Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu 
ceilalti. 

Un copil manierat se va descurca mai bine in relatiile sociale si se va simti mai confortabil in 
prezenta celorlalti decat unul caruia ii lipsesc cei 7 ani de-acasa. 

Probabil ca cea mai buna modalitate de a-l obisnui cu bunele maniere este sa fie  parintii, un bun 
model pentru el.  Dar buna crestere nu trebuie sa se opreasca aici.  

Va trebui sa stie ce se cuvine si ce nu la masa, intr-o vizita, la o petrecere si chiar intr-o discutie cu 
un prieten apropiat.  

Bunele maniere ii modeleaza comportamentul in societate si il invata ce inseamna respectul. Iar 
copiii respectuosi vor fi tratati cu respect.  

Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a 
copilariei. Cei sapte ani de acasa nu se refera doar la acele semne exterioare de respect caracterizate drept 
politete, ci la o intreaga suita de obiceiuri sanatoase pe care, daca un copil le va deprinde acum, le va 
practica ulterior pe parcursul intregii sale vieti.  

Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie  oferite in primii 7 ani de viata ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

 



Cei sapte ani de acasă se termină odată ce mergem cu micutul de mână la  școală pentru prima lui zi 
din clasa I? Sau cei  șapte ani de acasă se finalizează odată ce copilul  devine părinte și începe să își  facă 
și el griji cu privire la cei șapte ani de acasă ai copilului său? Ori nu se termină niciodată?.  

Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi-pe care copiii le preiau prin imitaţie şi 
învăţare-precum şi climatul socio afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie  primul 
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei despre viaţă,a modului 
de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  
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În educaţia copiilor în familie, se poate avea în vedere cuvântul lui Dumnezeu revelat şi transmis 

nouă prin Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a moralei creştine ce ne descoperă nouă astăzi, adevărate 
modele demne de urmat în consolidarea bunei educaţii chiar şi în primii ani ai vieţii, numiţi adesea 
generic „cei 7 ani de acasă”. 

Plecând de la Cartea Facerii, şi mai exact de la crearea omului, Sfânta Scriptură a Vechiului 
Testament afirmă că la originea vieţii se află „familia ca şi nucleu al societăţii, iar la temelia familiei stă 
„căsătoria” manifestată ca însoţirea bărbatului cu femeia în faţa lui Dumnezeu”1. Primul act şi de altfel, 
cel mai important în procesul întemeierii unei familii este „asocierea a două fiinţe libere pentru a 
convieţui şi pentru a fi părtaşi la toate”2, cu scopul de a naşte şi a creşte copiii şi a le oferi o bună educaţie 
încă din primii ani ai vieţii. 

După învăţătura biblică copiii sunt consideraţi, ca o binecuvântare a lui Dumnezeu, o familie 
numeroasă este un dar divin (Levitic 26, 9) iar cea fără urmaşi ca o pedeapsă dumnezeiască (Levitic 
20,21).  

Educaţia profund religioasă a copiilor constituie o îndatorire permanentă şi de căpetenie a părinţilor: 
„Cuvintele acestea să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti de ele când şezi în casa ta, când eşti pe cale, când 
te culci, şi când te scoli, să le legi ca semn la mână şi să le ai ca o tăbliţă pe fruntea ta” (Deuteronom 6, 6-
7). Educaţia şi instrucţia religioasă trebuie săvârşită de timpuriu: „deprinde pe tânăr cu purtarea pe care 
trebuie să o aibă, atunci când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6). 

Naşterea de prunci este socotită în Vechiul Testament ca o binecuvântare divină, iar Noul 
Testament „este considerată ca fiind mijloc de mântuire”3: „femeia se va mântui prin naştere de prunci, 
dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie” (I Timotei 2, 15). 

În procesul educaţiei, părinţii, în calitate de primii îndrumători ai copiilor, trebuie să dea dovadă de 
mult tact: „voi părinţilor nu întărâtaţi la mânie pe copiii voștri” (Efeseni 6, 4). Pentru ca o familie să fie 
bine plăcută lui Dumnezeu, atât părinţii cât şi copiii, trebuie să întreţină o atmosferă de pace şi bună 
înţelegere mulţumind pentru toate lui Dumnezeu „în psalmi, în laude şi cântări duhovniceşti” (Coloseni 3, 
14).  

Cum naşterea copiilor este o binecuvântare dumnezeiască, părinţilor le revine una dintre cele mai 
importante sarcini: creşterea şi educarea urmaşilor în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu şi cu 
idealul societăţii. 

Atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, copiii au datorii faţă de părinţii lor şi invers; considerăm 
că este de interes să precizăm ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu relaţiile acestea care stau la baza 
dezvoltării armonioase ale tânărului de mai târziu. 

Vom încerca să prezentăm la modul general şi bazându-ne pe textul scripturistic, care sunt aceste 
datorii ce conduc la buna educaţie în primii ani ai vieţii care sunt numiţi „cei 7 ani de acasă”. Prima 
datorie a părinţilor faţă de copii în familie, este aceea de a-i iubi „să înţelepţească pe cele tinere să-şi 
iubească bărbaţii, să-şi iubească copiii” (Tit 2, 4). A doua datorie a părinţilor faţă de copii este de a-i 
învăţa legea dumnezeiască (Psalm 77, 5-7; Efeseni 6, 4 etc.)4. Părinţii mai au datoria de a-i învăţa pe copii 
ascultarea şi supunerea (Pilde 4, 3-4; I Timotei 3, 4); au datoria de a-i binecuvânta (Evrei 11, 20); de a 
compătimi pe copiii lor (Psalm 102, 11-13); de a-i indemna şi mângâia (I Tesaloniceni 2, 11); de a-i 

1 Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, Pr. Prof. Emilian Corniţescu, Arheologia Biblică, EIBMBOR., Sibiu, 2002, p. 114  
2 Dr. Nicolae Macariopolski, Familia creştină ca biserică familială (trad. de iconom stavrofor Ioan Cristea), în rev. 
„Mitropolia Banatului”, nr. 4-6, 1967, p. 232   
3Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, trad. de Gabriela Moldoveanu, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995, p. 48. 
4 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia despre căsătorie – Comentariu la Epistola către Efeseni, trad. şi note de Marcel Hancheş, 
în rev „Altarul Banatului”, nr. 1-3, 2002, p. 75. 

 



conduce bine (I Timotei 3, 4, 12); de a-i mustra pe copii (I Regi 2, 23-24); de a-i îndrepta şi pedepsi la 
nevoie (Pilde 3, 12); de a nu-i întărâta şi mânia (Efeseni 6, 4; Coloseni 3, 21); de a le îndeplini trebuinţele 
cele de nevoie (Matei 7, 9-11). Părinţii au datoria de a se ruga pentru copiii lor, pentru înţelepciunea, 
pentru creşterea lor duhovnicească şi pentru mântuirea lor (4 Regi 29, 19)5. Au datoria să-i ajute în vreme 
de ispite (Iov 1, 5) şi în caz de boală (II Regi 12, 16); să fie pildă bună fiilor lor (IV Regi 14, 13) şi să-i 
înveţe pe copii din tinereţe (Pilde 22, 6) toate faptele bune şi dragostea creştină.  

Principalele datorii ale tinerilor după învăţătura Sfintei Scripturi sunt: Să păzească legea lui 
Dumnezeu (Pilde 28, 7); să se teamă de Dumnezeu (Psalm 33, 11); să se teamă de părinţi şi să-i 
cinstească (Levitic 19, 3); să se supună părinţilor (Psalm 6, 20-21); să asculte învăţătura părinţilor 
(Proverbe 1, 8); să îngrijească pe părinţii lor (I Timotei 5, 4); să cinstească pe bătrâni (Pilde 23, 22). 
Copiii ascultători veselesc inima părinţilor (Pilde 10, 1-15); copiii ascultători vor fi binecuvântaţi 
(Deuteronom 5, 16)6. 

Copiii răi, dimpotrivă, nu ascultă de părinţii lor (II Timotei 3, 2); dispreţuiesc pe părinţii lor (Pilde 
15, 5); înjură pe părinţii lor (Pilde 30, 11); sunt pedepsiţi de Dumnezeu pentru părinţii lor (Pilde 19, 13); 
pricinuiesc întristare părinţilor lor (Pilde 10, 1); pradă pe tată, alungă pe mamă (Pilde 19, 26); nu cinstesc 
pe bătrâni (Isaia 3, 5). Sfânta Scriptură vorbeşte de ameninţări, anateme şi pedepse date de Dumnezeu 
copiilor care dispreltuiesc pe părinţii lor (Iezechiel 22, 7, 15). Aceleaşi pedepse vin şi asupra copiilor care 
nu se supun părinţilor (Deuteronom 21, 18-21); asupra copiilor care râd de părinţii lor (Pilde 30, 17); 
asupra copiilor care blestemă pe părinţi (Ieşire 21, 17); asupra copiilor care bat pe părinţi lor (Ieşire 21, 
15); asupra copiilor care râd şi dispreţuiesc pe bătrâni (IV Regi 2, 23-24) şi asupra copiilor beţivi şi 
iubitori de plăceri (Deuteronom 21, 20-21)7.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof. Macoviciuc Oana - Beatrice 
 
Atunci când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Dacă procesul de învăţământ începe cu 
prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din 
partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la 
şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a 
copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă 
ai copilului. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl 
învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi 
timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc 
uneori, darămite copiii.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii. În funcţie de relaţiile din familie se constituie diferite atitudini 

 



generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă de îndatoriri şi se formează conduita şi 
caracterul lui. 
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INFLUENȚA STRESULUI ASUPRA PĂRINȚILOR ȘI COPIILOR 
 

Învățător: Malaimare Angelica 
Școala Gimnazială Agăș, Jud. Bacău 

 
Stresul este o stare intensă și neplacută,o stare de tensiune,disconfort și încordare  care, pe termen 

lung are efecte negative asupra sănătaţii, performanţelor . 
Stresul apare atunci când nu reușim să facem față unei situații ,când nu suntem capabili să rezolvăm 

o problemă iar efortul depus ne dezorganizează viața.Cel mai adesea stresul apare ca urmare a frustrării . 
 Frustrarea –este o emoție negativă care apare atunci când nu reușim să ne atingem scopurile 
datorită unor obstacole (persoane,evenimente) și această emoție negativă intervine atunci când rezultatul  
acțiunilor noastre  este sub așteptări . Decalajul creat între așteptările noastre și rezultatul real furnizează 
emoții negative ce amenință integritatea personalității noastre . 

Emoțiile negative cum sunt :frustrarea,ostilitatea ,furia ne afectează la nivel emoțional ,mental și 
fizic .Reprimarea lor ducând la depresii sau la boli fizice grave. E normal să fii frustrat  atunci când nu ai 
reușit să realizezi ceea ce ți-ai propus cu toate că erai convins de asta ,dar e bine  să știm că nu 
întotdeauna reușim tot ceea ce ne-am propus .Există și o marjă de eroare  pe care trebuie să o luăm în 
calcul ,să ne acceptăm greșelile și să învățăm din ele . Să învățăm să ne iubim așa cum suntem și depinde 
numai de noi să avem o atitudine pozitivă în fața stresului și a frustrării . 

Cercetătorii sunt de părere că mediul tensionat și plin de  stres afectează atât părinții cât și copiii. 
Chiar dacă adulții spun că nu este nimic în neregulă, cei mici simt stresul, îl percep din starea generală și 
chiar îl preiau. Mulți părinți nici nu își dau seama de faptul că sunt neliniștiți și că le transmit aceeași stare 
micuților din preajma lor. 

 Copilul contemporan se confruntă zilnic cu mult mai multe situații stresante decât copiii de acum 
10-15 ani. Astãzi copilul suferã nu numai din cauza influențelor negative a mediului înconjurãtor ci și din 
cauza instabilitãții mediului social. Factorii de stres se împart în urmãtoarele categorii: factori fizici 
(frigul, cãldura, radiațiile, condițiile meteorologice etc.), chimici (drogurile, medicamentele, poluarea), 
biologici (diverse microorganisme), psiho-emoționali (familie dezorganizată, situații conflictuale la 
școalã, regimul incorect de activitate). Ca urmare, numãrul de copii care suferă consecințele stresului a 
crescut îngrijorător. 

Printre situațiile care pot provoca urmãri stresante negative se numãrã urmãtoarele: 
• Situația de impas, în care orice mișcare, fie înainte ("atacul"), fie înapoi ("retragerea"), îi par 

copilului egal lipsite de sens. 
• Situația când lipsește posibilitatea realã de a realiza scopul trasat din cauza capacitãților modeste. 

De exemplu, pãrinții au hotãrât sã-și dea fiica la o școalã de muzicã însã aptitudinile ei muzicale puteau fi 
apreciate doar ca mediocre. Cerințele exagerate și munca asiduã au condus la manifestarea unor dereglãri 
psiho-emoționale, care au dispãrut numai dupã transferarea fetiței într-o școalã obișnuitã. 

• Situația când dupã stres nu survine o fazã de relaxare, adicã nu este asiguratã odihna fizicã și 
psihicã. În aceastã situație se aflã unii copii care lucreazã mult, care se considerã excepționali, care se 
autoizoleazã și comunicã foarte puțin cu colegii lor. 

• Situația când activitatea școlarã devine pentru copii monotonã și iritantã. 

 



• Situația când alte activitãți (pictura, literatura artisticã, muzica, sportul) nu prezintã nici un interes 
pentru copil. 

Situațiile enumerate conduc la dereglarea comportamentului și a stãrilor emoționale. Medicii 
pediatrii sunt îngrijorați de creșterea rapidã a numãrului copiilor cu întârzieri ale dezvoltãrii psihice și 
fizice: copiii sunt brutali, mincinoși, rãutãcioși, prezintã dereglãri funcționale ale sistemelor fiziologice. 

Stresul se manifestã, de obicei, printr-o varietate de simptome și conduce la alterarea simultanã a 
mai multor funcții ale organismului, ceea ce ușureazã diagnosticul. Formele  moderate ale stresului și cele 
virulente se manifestã prin simptome diferite. 

Un nivel extrem de stresare indicã necesitatea unei intervenții din partea specialiștilor și a unui 
tratament special în condițiile eliminãrii situației care a provocat stresul. În cazul unui nivel de stres 
mediu copilul are nevoie de relaxare. Este binevenitã o schimbare fie și temporarã a mediului și a 
activitãții. Copilul are nevoie de odihnã, el trebuie învãțat sã-și controleze emoțiile, comportamentul, 
relațiile cu colegii și adulții. Totuși, se recomandã consultarea unui psiholog, pentru a preveni o eventualã 
agravare a situației.  
  

 



Studiu privind legătura între „cei 7 ani de acasă” şi reuşitele în cariera 
profesională 

 
Prof. dr. Mitică MANEA – Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 
Indiferent de domeniul în care profesăm, două elemente sunt din start cele mai importante: 

aptitudinile şi atitudinile noastre. 
Dacă pentru aptitudinile şi abilităţile specifice domeniului ne vor consilia, orienta şi pregăti şcoala 

şi societatea, pentru formarea unor atitudini corespunzătoare faţă de muncă, carieră profesională şi 
profesie începuturile se suprapun cu cei 7 ani de acasă. 

Ca latură a educaţiei moral-civice, atitudinea faţă de muncă include un sistem de idei, concepţii, 
convingeri, stări de spirit privitoare la valoarea socială şi individuală a muncii, precum şi diferitele 
manifestări comportamentale ce se exprimă în procesul muncii. Ea este rezultatul interiorizării 
imperativelor moralei sociale privitoare la muncă. Menirea educaţiei este de a mijloci acest proces. 
Moralitatea muncii este deopotrivă şi produs dar şi factor activ al formării personalităţii morale. 

Atitudinea faţă de muncă se constituie treptat de-a lungul dezvoltării ontogenetice a copilului prin 
pătrunderea sensului normelor morale implicate în procesul muncii, prin acceptarea cerinţelor pe care le 
impun, prin adoptarea unei conduite în concordanţă cu semnificaţia morală pe care societatea o atribuie 
muncii. Atitudinea faţă de muncă este o componentă sintetică a personalităţii morale, ea condensând într-
un tot unitar cerinţele unei game largi de norme morale. Aproape nu există normă morală care să nu aibă 
tangenţă cu atitudinea faţă de muncă. Din această cauză ea reprezintă şi un criteriu de apreciere valorică a 
personalităţii.  

În concluzie, formarea unei atitudini responsabile faţă de muncă este o latură importantă a 
conturării unei conduite moral-civice, a procesului de cristalizare a unor trăsături de personalitate 
necesare viitorului cetăţean, pentru că munca este concomitent atât un act individual (prin potenţialul 
uman pe care îl antrenează), cât şi unul colectiv (prin relaţiile interumane pe care le angrenează). Omul 
este construit atât ca ereditate cât şi din cultură. Cum se întrepătrund cei doi factori, rămâne încă un 
subiect de reflecţie. 

Toți visăm să avem niște copii care să aibă succes în carieră. Îi vedem cu ochii minții realizați 
profesional, indiferent ce înseamnă acest lucru. Încercăm să-i sprijinim încă din copilărie înscriindu-i la 
tot felul de cursuri, ajutându-i la teme, implicându-i în tot felul de activități. Totuși, acestea nu sunt totul. 
Este nevoie de mult mai mult pentru ca la vârsta adultă să îi vedem reușind.  

Cu ce ar trebui să începem şi care trebuie să fie filozofia educaţiei copiilor pe perioada celor 7 ani 
de acasă? 

Academicianul Basarab Nicolescu în lucrarea „Transdisciplinaritate – Manifest” (publicată la 
Editura Polirom Iaşi, 1999) menţiona: „În definitiv, întreaga noastră viaţă individuală şi socială este 
structurată prin educaţie. Educaţia se află în centrul devenirii noastre. Viitorul este structurat prin educaţia 
făcută în momentul prezent, aici şi acum. În pofida enormei diversităţi a sistemelor de educaţie de la o 
ţară la alta, mondializarea sfidărilor epocii noastre antrenează o mondializare a problemelor de educaţie. 
Crizele ce traversează domeniul educaţiei, într-o ţară sau alta, nu sunt decât simptomele uneia şi aceleiaşi 
fracturi între valorile şi realităţile unei vieţi planetare în plină mutaţie. Chiar dacă, fireşte, nu există reţete 
minune, există totuşi un centru comun de interogaţie, pe care n-ar trebui să-l ocultăm dacă dorim cu 
adevărat să trăim într-o lume mai armonioasă.”  

Recunoaşterea existenţei unui sistem de educaţie aflat în decalaj cu mutaţiile lumii moderne s-a 
tradus prin numeroase colocvii, rapoarte şi studii. Un raport recent şi exhaustiv a fost elaborat de 
“Comisia internaţională a educaţiei pentru secolul al XXI-lea”, aparţinând de UNESCO, prezidată de 
Jaques Delors. Raportul Delors pune accentul pe cei patru stâlpi ai unui nou tip de educaţie: a învăţa să 
cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti.  

Cum ar trebui un părinte să materializeze şi să transpună în practica educaţiei copilului aceste 
concepte ale noului tip de educaţie? 

A învăţa să cunoşti semnifică, înainte de toate, învăţarea metodelor care ne ajută să distingem ceea 
ce este real de ceea ce este iluzoriu şi să avem astfel o cale de acces inteligentă la cunoştinţele epocii 
noastre. Iniţierea timpurie a copilului în ştiinţă este salutată fiindcă ea oferă accesul, de la începuturile 
vieţii umane, la inepuizabila bogăţie a spiritului ştiinţific, fondat pe interogare, pe refuzul oricărui răspuns 

 



prefabricat şi al oricărei certitudini aflate în contradicţie cu faptele. Nu asimilarea de către copil a unei 
mase enorme de cunoştinţe oferă accesul la spiritul ştiinţific, ci calitatea celor învăţate, iar „calitate” 
înseamnă aici a-l face pe copil să pătrundă în inima demersului ştiinţific, reprezentat de interogarea 
permanentă în legătură cu rezistenţa faptelor, imaginilor, reprezentărilor, formalizărilor. Copilului trebuie 
să i se formeze competenţele necesare de a stabili punţi - punţi între diferite cunoştinţe, între aceste 
cunoştinţe şi semnificaţiile lor în viaţa noastră de zi cu zi. 

În definitiv, „a învaţă sa faci” înseamnă învăţarea creativităţii. „A face” semnifică şi a face ceva 
nou, a crea, a scoate la lumină potenţialităţile creative. Acest aspect al lui „a face” este opusul plictiselii 
resimţite, din păcate, de atâtea fiinţe umane, obligate, pentru a-şi satisface necesităţile, să exercite o 
meserie neconformă cu propriile lor predispoziţii interioare. „Egalitatea şanselor” înseamnă şi realizarea 
unor potenţialităţi creative diferite de la o fiinţă la alta. „Competiţia” poate însemna şi armonia 
activităţilor creative dintr-una şi aceeaşi colectivitate. Plictiseala, sursă a violenţei, conflictului, 
dezordinii, demisiei morale şi sociale poate fi înlocuită cu bucuria realizării personale, indiferent de locul 
în care aceasta se petrece, căci acest loc nu poate fi decât unic pentru fiecare persoană la un moment dat.  

Părintele trebuie să încerce mereu să-i trezească curiozitatea copilului, să-i cultive creativitatea şi 
spiritul de a fi activ şi să-l facă să accepte competiţia şi ordinea firească a tuturor. 

Desigur, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi semnifică, înainte de toate, respectarea normelor ce 
reglementează raporturile dintre fiinţele ce formează o colectivitate. Însa aceste norme trebuie cu adevărat 
înţelese, admise interior de către fiecare fiinţă şi nu doar suportate sub formă de constrângeri exterioare. 
„A trai împreună ” nu înseamnă pur şi simplu să-l tolerezi pe celalalt, cu diferenţele sale de opinie, de 
culoare a pielii şi de credinţă; să te înclini exigenţelor celor puternici; să navighezi prin meandrele 
numeroaselor conflicte; să-ţi separi în mod definitiv viaţa interioară de cea exterioară; să te prefaci că-l 
asculţi pe celălalt, rămânând în acelaşi timp convins de justeţea absolută a propriilor convingeri. În caz 
contrar, „a trăi” se transformă inelucidabil în opusul său: a lupta unii împotriva celorlalţi.  

Atitudinea transculturală, transreligioasă, transpolitică şi transnaţională trebuie formată la copii de 
la cea mai fragedă vârstă. Ea este înnăscută, în măsura în care în fiecare fiinţă există un nucleu sacru, 
intangibil. Dacă însă această atitudine nu este decât potenţială, atunci ea poate să nu se actualizeze 
niciodată, să fie absentă din viaţă şi din acţiune. Pentru ca normele unei colectivităţi sa fie respectate, ele 
trebuie să fie validate de experienţa interioară a fiecăruia, experienţă care începe pe perioada celor 7 ani 
de acasă.  

A învăţa să fim poate părea, la prima vedere, o enigma insondabilă. Ştim cum să existăm, dar cum 
să învăţăm să fim? Putem începe prin a clarifica ce înseamnă „a exista” pentru noi înşine: să ne 
descoperim condiţionările, să descoperim armonia ori dizarmonia dintre viaţa noastră individuală şi cea 
socială, să cercetăm fundamentele propriilor noastre convingeri pentru a descoperi ce se găseşte dedesubt. 
În construcţii, expertiza precedă turnarea fundaţiei. Pentru a clădi fiinţa trebuie mai întâi să se purceadă la 
explorarea certitudinilor, credinţelor, condiţionărilor noastre. Aceste lucruri trebuie învăţate mai întâi de 
părinţi si apoi transmise copiilor. 

În acord cu aceste cerinţe, în societatea bazată pe cunoaştere, demersurile în educaţia copilului, pe 
perioada celor 7 ani de acasă, pentru dezvoltarea gândirii integratoare, sunt la fel de importante ca şi cele 
pentru deprinderea scrisului şi cititului.  
  

 



Strategia didactică-mijloc de realizare a creativittăţii la vârsta preşcolară 
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Strategia didactică, interpretată ca mod de abordare a activităţii instructiv-educative, ca mod de 
combinare şi organizare optimă a metodelor şi mijloacelor didactice, în vederea realizării obiectivelor 
propuse, considerǎm cǎ este responsabilă de stimularea potenţialului creativ. Fiind o componentă 
importantă a procesului instructiv-educativ, ea se subordonează obiectivelor propuse. Stimularea 
potenţialului creativ al preşcolarului impune utilizarea unor strategii care pun accent pe antrenarea 
autentică şi plenară a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a iniţiativei, a gândirii sale critice. 

Dezvoltarea gândirii critice constituie un important obiectiv de tip formativ şi se realizează prin 
folosirea cu precădere a unor strategii activ-participative. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele 
tradiţionale; ele marchează un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Prin metode 
activ-participative înţelegem toate situaţiile (nu numai metodele active propriu-zise) care-i scot pe elevi 
din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă în subiecţi ai formării. Activizarea predării-învăţării 
presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l implice pe elev în procesul de învăţare, 
urmărindu-se: dezvoltarea gândirii sale critice, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru 
cunoaştere, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel elevul este ajutat să 
înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce a învăţat. Metodele didactice 
constituie elementul esenţial al strategiei didactice, ele reprezentând latura executorie, de punere în 
acţiune a întregului ansamblu ce caracterizează curriculum şcolar. În acest context, metoda didactică 
poate fi considerată ca instrumentul de realizare cât mai deplină a obiectivelor prestabilite ale activităţii 
instructive. Metodele active au la bază o filozofie educaţională, se încadrează într-un cadru paradigmatic 
inspirat de teoriile socioculturale existenţiale. Expresia acestor teorii la nivelul ştiinţelor educaţiei o 
regăsim în paradigma educaţional-umanistă. „Funcţiunea generală a acestei paradigme - cea în care îşi au 
originea metodele active - este aceea de organizare educativă centrată pe fiinţa umană care devine subiect, 
care trebuie să poată funcţiona din plin, să trăiască o viaţă plină”. Se accentuează ideea cǎ ţinta educaţiei 
este redarea puterii persoanei, a autonomiei, a iniţiativei, atitudini ce contureazǎ o personalitate creativǎ. 
La vârsta preşcolarǎ, cristalizarea unor atitudini favorabile creativitǎţii şi dezvoltarea proceselor de 
cunoaştere implicate în creativitate se poate realiza prin folosirea dominantǎ a metodelor active, a 
metodelor bazate pe problematizare, pe acţiunea reală şi fictivă, pe explorare. Deşi mai puţin formative 
în raport cu creativitatea, metodele expozitive nu pot fi excluse. Descrierea, povestirea, explicaţia sunt 
absolut indispensabile pentru activităţile din grǎdiniţǎ, dar, în perspectiva stimulǎrii creativitǎţii, se 
impune optimizarea lor prin o permanentă problematizare a comunicării (prin introducerea unor întrebări-
problemă, a interogaţiei şi a invocaţiei retorice, a dialogului). 

Conversaţia îşi sporeşte valorile ei formative dacă este mai suplă, mai puţin dirijată, bazată pe 
faptele de viaţă trăite de copil. Întrebările cuprinzătoare, deschise solicită gândirea productivă, 
favorizează spontaneitatea şi iniţiativa. Prin formularea şi structurarea întrebărilor putem sǎ sugerǎm şi sǎ 
generǎm modul de operare mintală. Se impune armonizarea întrebărilor convergente (care călăuzesc 
preşcolarii în analiză, comparaţie, sinteză) cu întrebări divergente (solicită să găsească alternative de 
modalităţi rezolutive şi soluţii), întrebări evaluative (solicită capacitatea de analiză şi de elaborare a 
judecăţilor de valoare), întrebările predictive. Ascultarea activă, încurajarea, întărirea pozitivă a 
răspunsurilor corecte, spontane, originale, stimulează conduita interogativă a copilului. Se cristalizează 
astfel sensibilitatea faţă de probleme şi capacitatea de definire a problemelor. Conversaţia în grup 
favorizează găsirea unei diversităţi de modalităţi rezolutive, capacitatea de comunicare, interacţiunile, 
cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de comunicare, respectul faţă de valorile emise de ceilalţi, dezvoltă 
capacitatea de observaţie, de argumentare, încurajează tendinţa de afirmare. Este foarte important sǎ 
obişnuim copilul să formuleze răspunsuri adecvate, să completeze răspunsul elaborat de colegi, şi mai 
ales, să formuleze el însuşi întrebări, întrucât întrebarea este un act de meditaţie, de reflecţie. Atitudinea 
adultului va fi una încurajatoare. 

 



Problematizarea constituie mecanismul şi cadrul optim pentru stimularea potenţialului creativ. 
Această metodă ajută preşcolarul să identifice şi să formuleze probleme, să analizeze date, să deosebească 
ceea ce este important de ceea ce este redundant, să identifice relaţiile dintre date, să descopere calea 
rezolutivă, să anticipeze soluţii, să valorifice experienţa sa cognitivă. Organizarea problemei, prezentarea 
ei pentru a fi sesizată de copil, mobilizarea acestuia în anticiparea soluţiei precum şi verificarea ei sunt 
mijloace de pregătire a copilului pentru viitoarea descoperire de probleme care, prin mobilizarea creativă, 
depăşeşte simpla rezolvare. Momentele de reflecţie, de comunicare în grup, de emitere şi verificare 
familiarizează copilul cu etapele procesului creativ. 

 

Bibliografie:Elena Joita, ,,Management Educaţional’’,editura Polirom,2002 

  

 



UN COPIL IUBIT VA DEVENI UN OM CARE ÎȘI IUBEȘTE SEMENII 
 

„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, o lume reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite in primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educația unui copil nu constă numai in a-l învăța să 
scrie, să citească și a deveni un bun exemplu la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de 
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă, etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin 
cât de manierat este copilul in interacțiunile cu ceilalți. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  Părinţii trebuie să îi 
explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună 
dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în 
educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul 
uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. 
Să nu uităm că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect.  Şcoala 
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din 
familie. Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm.  

A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al 
societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 
Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca este vorba 
despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul trebuie invatat sa 
inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le stabilesc parintii sau 
educatorii. 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte 
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea 
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai 
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi 
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca 
părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel 

 



încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. 
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este 
supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, 
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, 
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există 
echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la 
grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita 
educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este 
organizat spaţiul, etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. 
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, 
dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune 
nu este important, că nu intereseazăUnele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru 
tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, 
etc.., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit 
destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi 
încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne 
gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de 
către ceilalţi. 

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său. 
  

 



Cei șapte ani de-acasă... 
 

Prof. înv. primar Mica-Prundeanu Anca 
Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad 

 
Mai înseamnă azi ceva expresia ”a avea cei șapte ani de-acasă”? Mai consideră părinții că ei sunt 

cei care ar trebui să formeze copiilor acești ani de bun simț, de politețe, de conștiinciozitate, de interes 
pentru valorile adevărate, de caracter, de cinste, de seriozitate în munca depusă, de înțelegere între semeni 
și multe altele, care intră în sfera acestei expresii?  

Nu. Răspunsul e foarte clar: NU.  
O spun cu tărie, cu curaj, cu supărare și cu o lehamite la adresa marii majorități a celor care îi cresc 

pe copii acasă... O lehamite adunată picătură cu picătură, fără voie, fir de nisip lângă fir de nisip. Până 
ajunge paharul să se umple de ”n” ori, pentru că, pe măsură ce timpul trece, părinții care dau copiilor cei 
șapte ani de-acasă sunt tot mai rari, de ajungi să te bucuri că ai vreo 7-8 într-o serie...  

O explicație există. NICI PĂRINȚII NU MAI DAU DOVADĂ CĂ AU CEI ȘAPTE ANI DE-
ACASĂ !! Și problemele economice nu sunt o scuză, pentru că cei de la catedră trebuie să aibă o conduită 
bună!!! Și o au, în copleșitoarea lor majoritate, în ciuda salariilor mici... 

Am fost crescută într-o familie cu trei copii, cu o bunică maternă extrem de înțeleaptă, de hotărâtă și 
cu principii morale, cu un frate mai mare care a fost aproape ca al treilea părinte, și cu o soră geamănă. 
Interesantă combinație, iar mediul acesta a fost un mediu propice pentru cultivarea trăsăturilor unei 
persoane care vrea să aibă ”cei șapte ani de-acasă”, ca și, de fapt, oricare alt mediu care include mai multe 
persoane într-o familie.  

Ce am învățat de la ei? Oho, nemaipomenit de multe lucruri!!!  
De pildă, că înainte de a vorbi trebuie să gândești.  
Că dacă ai greșit îți ceri scuze (nu găsești pe încă cineva care să fi făcut aceeași greșeală, ca să te 

”albești” pe tine, că nici măcar logică nu e atitudinea asta).  
Că e bine să fii ochi și urechi la ce e în jurul tău, până pe la vreo 30 și ceva de ani (!!!), pentru a găsi 

comoara de taine ale lumii, atât pentru bucuria pe care ți-o provoacă, cât și pentru utilitatea lor... Cine ar 
vrea să fie tratat de un medic căruia nu i-a plăcut să învețe??? 

Că decât să faci un lucru fiecum, mai bine nu-l faci deloc (!!!). Folosește timpul cu folos! 
Am învățat să conviețuiesc cu membrii familiei (ceea ce, practic, nu se întâmplă în realitate în 

modul armonios în care ar trebui să se întâmple în toate familiile, deși, de ochii lumii, părinții cred că au 
”salvat” situația). Copiii sunt oglinda părinților și a familiei lor, în general. Dacă părinții ar ști cât de 
multe lucruri deduci despre ei din comportamentul copiilor... ar gândi de trei ori înainte de a acționa! Ba 
mai mult, unii părinți nici nu te cred când le povestești ce a mai făcut micul lor Goe!!  

Am învățat să-mi iubesc frații și părinții, bunicii, verii și, în general, rudele cu care am afinități. 
(nimeni nu a fost absurd să ceară ce nu se poate)  

Am învățat să arunc gunoiul doar în coșul destinat în acest scop, oricât de mic ar fi deșeul. Și asta 
nu la școală am învățat, ci acasă. Poate nu doar în șapte ani... dar 100% acasă.    

Am învățat să am principii și să le respect. Mare lipsă de principii morale e acum în ”aer”...  
Am învățat că întâi se face munca, și de-abia apoi meriți odihna, căci altfel ești un LENEȘ, neaoș, 

”verde”, românesc.  
Că trebuie să scrii mereu corect și îngrijit, chiar și pe lista de cumpărături... Pentru că îți păstrează 

ordinea interioară. În materie de comportamente se pleacă de la practică, și înțelegerea teoretică a unor 
lucruri vine de la sine, pe parcurs, în urma procesului maturizării.  

Am învățat să fiu discretă. Am învățat să nu bârfesc. Urât obicei!! Dacă te plictisești, citește, fă 
plimbări, învață lucruri noi, ocupă-te de hobby-uri, nu bârfi și nu vorbi doar ca să ”umpli aerul” și doar ca 
să te auzi vorbind. Poate chiar amărăști pe cineva...  

Am învățat să GÂNDESC. Mare criză de gândire cu propriul creier în zilele noastre... Să mai 
adaugi și un strop de bunătate? Pentru unii poate fi prea mare efortul... Poate deveni chiar ”fatal”! 

Nu vorbi doar tu. Lasă și pe alții să se manifeste. Oare tu să fii singurul exemplar uman reușit?  
Dacă ai reușit în ceva... nu te lăuda. Lasă faptele să vorbească despre tine. Să fie proverbele o mare 

și gogonată minciună?  

 



Bun, pe de altă parte există părinți care ”cunosc teoria”, o ”predau” chiar frumos, dar... de ce copilul 
se comportă uneori pe dos față de cum l-a învățat părintele? Pentru că în practică părintele nu aplică, 
oricât ar vorbi de frumos în apărarea sa... Copiii intuiesc, simt și înțeleg mult mai multe decât pot 
verbaliza. Și, inițial, ÎȘI COPIAZĂ PĂRINȚII. Oricât ar nega un părinte acest lucru. Și tehnica 
”ascunsului după deget”, a găsi o ”scuză” pentru comportamentul copilului, e demult legendă. Majoritatea 
timpului copiii îl petrec acasă, cu rudele și cu prietenii, nu la școală. Cu profesorii petrec maximum șapte 
ore pe zi, și asta când sunt deja la liceu. Nu s-a inventat încă ziua de școală de opt ore... Acela se numește 
serviciu.  

La urma urmei, eu cred că toată această expresie înseamnă, de fapt, un munte de bun simț, o pădure 
seculară de gândire și un ”covor” de norme de conduită cunoscut și acceptat de o societate, pentru ca 
membrii ei să poată conviețui armonios, util și plăcut. De ce ar fi atât de greu să le și aplicăm (noi, 
ROMÂNII) ???  
  

 



IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI  DE ACASĂ 
 

Prof. Mija Elena Luminița 
Școala Gimnazială nr. 156 

București, Sector 6 
 

Se aude deseori că o persoană este admonestată sever cu expresia”Nu are cei șapte ani de acasă”. Și 
se pune întrebarea ce ar trebui să se întâmple în acei primi șapte ani petrecuți acasă. Pe care mulți 
încearcă să-i restrângă la mai puțini: doar ducem copilul la grădiniță de pe la trei ani, la școală de la 
aproape șase ani. Ce ar mai trebui să facă familia. 

Ceea ce puțini înțeleg este faptul că părinții sunt modelele permanente ale copiilor. Mult mai târziu 
și foarte rar înainte copiii aleg o persoană din afara familiei ca model de urmat în viață. Dar învățăturile 
din familie se înlocuiesc greu. Sdunt diminețile în care copilul este trezit într-un anumit fel, trimis la 
spălat și îmbrăcat. Părintele este un permanent model, dimineața și seara, în pijama sau în costum de baie, 
în salopetă sau în rochie de seară. El este un exemplu și când se spală dimineața pe dinți și când îl trimite 
să aranjeze lucrurile în dulapul cu rechizite. Dar e de preferat să îl ajute pe copil să înțeleagă regulile 
lumii în care trăiește și felul în care să le înțeleagă, să le învețe și să le respecte. 

De asemenea, educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori 
şi competenţă între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese 
în jurul copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante 
pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii 
pe care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem 
unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist”(Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi 
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe 
terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor 
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi 
la reacţii adecvate în diferite situaţii. 

 Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi 
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite 
clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor 
copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; 
deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile 
sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

 



Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte 
adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de 
îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care 
copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele 
devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în 
funcţie de care îşi structurează personalitatea.  

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Începerea grădiniței și apoi a școlii, cu clasa pregătitoare, presupune o restructurare a programului 
zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor 
şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la 
grădiniţă, la școală, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor 
pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între 
demersul educativ al grădiniţei, școlii şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între cadrul 
didactic şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de 
suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în 
care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este 
exclusiv a grădiniţei sau școlii. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se 
informeze, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, la clasa pregătitoare, ce materiale vor fi utilizate, ce 
priceperi, deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate.  

„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) Realitatea de zi cu zi a familiilor de 
astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de 
copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de 
la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă 
etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. 
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Care este scopul educației copiilor de către părinți? 
 

Prof. înv. primar: Miron Costina Diana 
Școala Gimnazială Agăș, jud. Bacău 

 
„Copiii învață ceea ce trăiesc. Sunt ca cimentul ud. Orice cuvânt care se abate asupra lui lasă o 

urmă”. 
 
Acela de a-i ajuta pe copii să crească pentru a deveni ființe umane, așa cum se cuvine, având 

compasiune, dăruire și grijă afectuoasă. 
Primele iubiri ale copilului sunt părinții. Părinții trebuie să învețe să le vorbească într-un fel care nu 

trezește furia, nu produce durere, nu le micșorează încrederea în sine.  Copilul dorește să iubească părinții 
și să fie iubit de către ei, în același fel în care părinții se iubesc unul pe celălalt. Cel puțin până la o 
anumită vârstă copilul își iubește părinții indiferent de comportamentul acestora.  Chiar dacă este vorba 
de cazuri extreme (violență, alcoolism, abuzuri sexuale) copilul ia părintele drept model. Pentru astfel de 
părinți, dragostea necondiționată a copilului reprezintă uneori o modalitate de  a liniști conștiința 
vinovată: " L-am bătut, el tot mă iubește!". Așa se explică tăcerea copiilor maltratați sau abuzați. 

Fiecare persoană care intervine în viața copilului intervine într-o  măsură mai mare sau mai mică  la 
construcția personalității și elaborarea supraeului. 

          Procesele de identificare pot avea loc conștient sau inconștient.  
• Identificarea conștientă se referă la interiorizarea de reguli, recomandări sau inderdicții exprimate 

în mod explicit: 
"Spune mulțumesc!" 
"Nu vorbi așa!" 
" Spune:Bună ziua!" 
• Identificările inconștiente sunt comportamentele adultului sau discursul care nu este adresat direct 

copilului, chiar dacă are loc în prezența acestuia diferite tipuri de insinuări sau mesaje duble. 
Eric Beme spune că viața fiecăruia  dintre noi depinde de un scenariu inconștient pe care îl 

elaborăm în copilărie în funcție de doi factori fundamentali: 
•  influența parentală și mediul; 
• interpretarea pe care copilul o dă acestora și decizia privind rezultatul. 

 Influențele parentale se află pe două niveluri: 
a. prescripții sau constrângeri morale (ceea ce se spune) făcute la nivel verbal de către părinte, 

educator, sau alt reprezentant al autorității cu privire la ce este permis/interzis. "Întotdeuna trebuie să știi 
să lupți!"," Întotdeuna trebuie să știi pe cine să te bazezi!" 

b. mesaje inhibitoare care corespund modelelor comportamentale oferite de adult: gesturi, 
comportamente, mesaje subînțelese ( ceea ce se face de fapt). 

De multe ori apar contradicții între ceea ce spunem și ceea ce facem, iar asta face ca mesajul 
transmis copilului  să fie foarte complex.  

Impactul asupra dezvoltării personalității diferă de la un individ la altul, în funcție de ereditate, 
mediul în care trăiesc și educație. 

 
sursa- Psihologia vârstelor 
sursa: Între părinte și copil- Dr.Haim G.Ginott 

  

 



Cei 7 ani de acasă 
 

Moga Ioana – Camelia 
Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea” Aiud, județul Alba 

 
,,Cei 7 ani de acasă” ne duce cu gândul la educația pe care copilul o primește de la părinți, la 

formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are 
cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care 
se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Politețea este ,,ceva” care se învață. Și se învață ușor. Primele reguli de politețe copiii le învață de la 
părinți și bunici. Apoi, învață de la doamnele educatoare și învățătoare și de la profesorii lor. Toți acești 
oameni din jur le dau copiilor sfaturi. Și le dau sfaturi zilnic: 

• ,,Spune Bună ziua când te întâlnești cu cineva cunoscut!”, spune mama; 
• ,,Nu vorbi cu gura plină!”, spune bunica; 
• ,,Pune-ți batista la gură când strănuți!”, spune tata; 
• ,,Spune Te rog când ceri ceva!, spune doamna învățătoare, și multe, multe alte sfaturi. 
Copiii primesc o mulțime de sfaturi. De cele mai multe ori, ei țin cont de ele. Totuși, uneori se mai 

întâmplă și să greșească. Când se întâmplă acest lucru, ei nu sunt tocmai bucuroși deoarece cineva are 
grijă să le facă observații, iar acest lucru nu este plăcut copiilor. 

Pentru a rezolva această problemă, se apelează la politețe. Dacă sunt politicoși cu toată lumea, în tot 
cursul zilei, copiii vor scăpa de observații. Ba, mai mult, vor fi apreciați și lăudați, iar ceilalți vor fi, la 
rândul lor, politicoși cu ei. Viața de zi cu zi va fi mai bună, mai armonioasă și chiar mai veselă. Când 
copiii greșesc, nu trebuie să se sperie, ci să caute să se corecteze. Când nu știu cum să se comporte într-o 
situație, ei trebuie sa îi întrebe pe cei mari cum să procedeze, fără să le fie frică sau rușine, pentru că 
politețea se învață. 

A avea ,,cei 7 ani de acasă” înseamnă a se comporta respectuos și cu bună-cuviință în tot cursul 
zilei, în orice situație, cu toată lumea: cu părinții, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc.  

Bunele maniere, regulile morale, educația reprezintă cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani 
de acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului. Familia este cea care răspunde de necesitățile elementare ale copilului şi de protecţia 
acestuia, exercitând o influenţă adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în 
profilul moral-spiritual al acestuia. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi 
arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l 
înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi 
dorinţelor sale. Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât 
direct,  prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de 
membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare. 
Climatul socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de 
comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, 
să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod 
constant în devenirea sa ca adult. În familie se dezvoltă spiritul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa 
sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale.  

Când ajunge la vârsta preşcolară, educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să consolideze ceea ce a realizat familia, să completeze golurile 
din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

Această perioadă din viața copilului este deosebit de importantă, reprezentând temelia pe care se 
clădeşte o fiinţă cu preferinţe, aptitudini şi cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem 

 



şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se 
formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Gâgă, M., (2001), Cei șapte ani de acasă - Codul bunelor maniere pentru copii, Editura Coresi, 

București 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 

  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ! 
Comportament, atitudine, caracter 

 
MOLDOVEANU-GAȘCU  RODICA, PROF. ÎNV. PRIMAR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMI, BACĂU 
 
Părinţii oferă copiilor o educaţie aleasă şi de aici rezultă că aceştia sunt oglinda lor. Prin educaţie 

înţelegem reguli,comportamente primite de către copii în cei 7 ani care, sunt definitorii pentru formarea 
lor ca adulţi. 

 Pe lângă faptul că sunt învăţaţi să scrie, să citească şi să socotească pentru a deveni un bun 
exemplu la şcoală, trebuie să le modelăm comportamentul şi caracterul în ideea de a deveni un copil 
manierat care să se integreze rapid în societate. Fiind un copil manierat, se bucură și el de preyența 
celorlalți care îi umple copilăria, socializând și relaxându-se prin joc. 

 Copilul trebuie învățat să-și exprime emoțiile și sentimentele și astfel va reuși să-și depășească 
conflictele, renunțând la agresivitate. Părinții vor arăta dragostea pe care o poartă pentru copil, indiferent 
de rezultatele obținute la școală. Acest lucru îi dă putere copilului de a merge mai departe, de a căpăta 
încredere în forțele proprii. 

Să-i învățăm pe copii să spună meru adevărul, de aici proverbul ,,Greșala recunoscută e pe jumătate 
iertată”.  Dacă într-o familie, părinții ascund adevărul, copiii fac și ei același lucru. Poartă-te cuviincios cu 
copilul tău și mai târziu vei avea rezultate pozitive. 

Pentru a demonstra că ai ,,cei 7 ani de acasă”, trebuie să dai dovadă că ai un comportament adecvat, 
o atitudine pozitivă indiferent de situațiile în care ești antrenat, să fii politicos cu toată lumea și astfel veți 
fi apreciați și lăudați. Gândim pozitiv și viața noastră este mai bună, mai veselă, mai frumoasă.     

A avea ,,cei 7 ani de acasă” înseamnă să fim însoțiți de zâmbet pentru a comunica cu drag, să ne 
comportăm respectuos în orice situație, cu toată lumea și să ne ferim să ne facă cineva observații. Bunul 
simț și aprecierea corectă a efortului depus ne obligă să luăm în considerație competența individului și nu 
titlul cu care se prezintă. 

Noi, părinții, suntem obligați să adoptăm o atitudine activă de stimulare a gândirii copilului și să 
atribuim copilului diverse probleme, antrenat în activități extrașcolare, înscris la diferite cercuri, pentru a-
și pune în valoare posibilitățile și a le putea perfecționa. Astfel, dorințele și aspirațiile copilului, vor ghida 
comportamentul părinților. 

Să ținem seama de ideile lor, pentru că de multe ori ideile lor sunt bune, le trec prin minte tot felul 
de lucruri originale la care adulții nici nu se gândesc. Astfel,trebuie să-i ascultăm, să avem mai multă 
încredere în ei, să le respectăm mai mult părerile și să-i lăsăm să se implice mai mult în luarea deciziilor 
care nu ne privesc. 

În concluzie, începând de astăzi să fim mai buni, mai răbdători și mai înțelegători cu copiii noștri. 
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IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 
 

Inv.prof.preșcolar Morar Cristina Adriana 
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, Alba 

G.P.N.Cionești 
 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, 
şi de felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului 

adult!” 
Danion Vasile  
 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia ecesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Familia este o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie şi 
responsabilitate. Sunt prea multe lucruri de spus despre educaţia copiilor şi nu ne vom opri decât la câteva 
aspecte legate de educaţia creştină. 

Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi moduri de a-i apropia pe copii de cunoaşterea lui 
Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să 
simtă cât de importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu. 

Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, 
cât și la grădiniță/școală!Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea. 

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită  tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. 

Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un 
mesaj bun, folositor pentru oameni. Dar aproape toate modelele tinerilor sunt oameni plini de patimi, plini 
de vicii. Chiar dacă o bună parte dintre aceştia nu ezită să pomenească Numele lui Dumnezeu în interviuri 
sau cu alte prilejuri asemănătoare, nu o fac decât din superstiţie sau pentru a fi pe placul admiratorilor. 
Tinerilor trebuie să li se prezinte şi altfel de modele. Pentru orice creştin modelul este Hristos şi fiecare 
trebuie să fie conştient de acest adevăr. Dar e destul de greu ca un tânăr să-L aleagă ca model pe Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu.  

Mult mai uşor se vor apropia tinerii de sfinţi, care sunt prietenii lui Dumnezeu, care Îl oglindesc pe 
Dumnezeu. Cunoaşterea vieţilor sfinţilor are de aceea un rol foarte important în formarea personalităţii 
tinerilor. 

Văzând cum sfinţii, oameni ca ei fiind, au ales lupta cu ispitele acestei lumi, netemându-se de nici 
un fel de chinuri, tinerii vor vedea un cu totul alt model de viaţă. Vor înţelege că ispitele care vin din toate 
părţile se pot respinge cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Unii părinţi le citesc copiilor din vieţile sfinţilor când sunt mici, şi uneori ei le confundă cu 
poveştile. Când cresc mai mari, şi vor să se rupă de lumea poveştilor, ei încep să nu mai creadă nici 
faptele descrise în vieţile sfinţilor. 

Dar copiilor trebuie să li se explice că minunile au fost şi sunt reale, că Hristos Fiul lui Dumnezeu a 
făcut toate cele descrise de Evanghelie. Că ucenicii Săi şi urmaşii acestora au făcut o mulţime de minuni 
pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu. Minuni care nu sunt altceva decât semne ale dragostei lui 
Dumnezeu. 

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi 
Învierii Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele 
două sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, 
care nu are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun 
și „iepuraşul“și mai puțin,  Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de 

 



ajutorul Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și 
daruri din ce în ce mai diversificate, în fucție de vârstă. 

Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii 
spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia valorilor! 

Un alt prilej de poticnire pentru tineri este părerea că, deşi sfinţii au dus cu secole în urmă o viaţă 
curată, că I-au slujit lui Dumnezeu cu toată fiinţa lor, în zilele noastre nimeni nu mai duce o viaţă de 
sfinţenie; dar această părere nu corespunde realităţii! În clipa în care lumea va fi lipsită de sfinţi, va veni 
sfârşitul, însă până la acest sfârşit, Duhul Sfânt are şi va avea în fiecare vreme oameni care Îl cheamă şi la 
care vine. 

E bine ca tinerii să cunoască măcar câteva din vieţile oamenilor aleşi pe care i-a avut Biserica în 
vremea noastră. Părinţi îmbunătăţiţi care au dobândit rugăciunea neîncetată, mari duhovnici, mari asceţi, 
unii chiar făcători de minuni şi care au lăsat sfinte moaşte. 

Să cunoască tinerii marea jertfă pe care a dat-o Biserica Ortodoxă în prigoana comunistă din: 
România, Rusia, Serbia, Bulgaria. Zeci de mii de preoţi, sute de mii de credincioşi care au fost torturaţi în 
fel şi chip şi care au murit în închisori, şi nu numai acolo, pentru că nu au vrut să se lepede de Dumnezeu. 
Să cunoască tinerii cum alţii la vârsta lor în loc de desfătări au avut parte numai de cruce pentru a dobândi 
Împărăţia cerurilor. 

Biserica are modele pe care să le ofere tinerilor; mai precis, Biserica este singura care poate oferi 
adevăratele modele, chiar de la cele văzute sau auzite, pictura, icoanele, cântările, toaca, veşmintele şi 
gesturile preoților/monahilor, până la cele de taină, cum ar fi liniştea sufletească şi pacea sfântă, toate 
acestea rămân în inimile lor pentru totdeauna şi vor lucra în taină. Dacă primii îndrumători în ale 
rugăciunii sunt părinţii sau bunicii, şi copiii sunt deprinşi de mici cu rugăciunea, aceasta devine în timp 
din ce în ce mai profundă. 

Nu lipsite de importanţă sunt chipurile de eroi pe care le arată istoria. Astăzi, când vrăjmaşul 
porneşte atâta dezbinare între neamuri şi pe de altă parte este propovăduită renunţarea la dragostea de 
neam în numele unui universalism îndoielnic, părinţii sunt datori a le cultiva copiilor respectul faţă de 
eroii neamului. Eroi pe care Biserica îi pomeneşte cu mare cinste. Tinerii pot afla în aceşti eroi, modele de 
sacrificiu pentru binele oamenilor, de renunţare la o viaţă egoistă, pentru o viaţă închinată semenilor. 

Eroii neamului pot fi cinstiţi, dar sfinţii, prin puterea lor duhovnicească, pot fi prezenţe reale în 
vieţile tinerilor. Deşi nevăzuţi, ajutorul lor este mare. În special sfântul al cărui 

nume copilul l-a primit la Botez, trebuie să fie chemat în rugăciune de către acesta, căci îi poartă de 
grijă şi îl ajută atunci când nici un ajutor pământesc nu îi poate fi de folos! 

Înainte însă de a-i cunoaşte pe eroii neamului şi pe sfinţi, pe de o parte, sau pe idolii muzicii, 
filmului, modei, sau pe şi mai periculoasele „staruri“ ale culturii fără Dumnezeu, pe de altă parte, copilul 
are mai întâi ca modele două persoane care îl ajută să facă primii paşi în viaţă: părinţii. Ar fi bine dacă 
părinţii şi-ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru copiii lor. Se ştie că orice copil are 
tendinţa să copieze anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi. S-a observat cât de mult modelează 
exemplul părinţilor caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine evident abia când copiii sunt adulţi. 

Este o cruce destul de grea pentru părinţi să fie modele pentru copii, pentru că aceasta nu durează 
doar o zi, o săptămână sau un an. Sunt ani şi ani de zile în care trebuie să înfrunţi tot felul de probleme, de 
necazuri, de provocări ale vieţii și la multe dintre ele copilul se află în preajmă, înregistrând aproape tot 
(cu lux de amănunte)! 

N-o poţi scoate la capăt încercând să ascunzi de copil ce ai în suflet. Doar atunci când în centrul 
vieţii părinţilor stă Dumnezeu, şi când părinţii trăiesc ştiind că Dumnezeu îi vede în tot ceea ce fac, 
inimile copiilor nu au de ce să se smintească. Numai atunci crucea de a fi model devine prilej de bucurie, 
prilej de împlinire. 

Nu există handicap pe care părinţii să nu îl poată depăşi. Nu există cădere oricât de mare din care 
părinţii să nu se poată ridica, devenind modele bune pentru copiii lor. 

Important este să aibă credinţă în Dumnezeu, să se căiască pentru păcatele lor şi să alerge să ia 
dezlegare de păcate prin Taina Spovedaniei. Rolul unui duhovnic bun, care să sfătuiască şi să mustre, care 
să dea binecuvântare pentru săvârşirea unor fapte importante, este de neînlocuit. 

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 

 



făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 
îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de 
viaţa duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, 
vindecând lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem cunoaşte 
bucuria mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18). 
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Educarea copiilor în familie 
 

Szabó Ana Emese 
 
Copilăria, mai ales primii șapte ani, este cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, 

pentru formarea și instruirea caracterului psiho-social. Deja în perioada prenatală, copilul este 
influenţat în diferite moduri care îi influenţează dezvoltarea personalității individuale. Copilul la naştere 
deja are diferite aptitudini ca de exemplu: vederea, auzul, mirosul, gustarea, mişcarea membrelor, vocea, 
strângerea mâinii, etc. Aceste aptitudini cuprind genele moştenite şi totalitatea influenţelor mediului 
asupra pântecului mamei. Formarea personalităţii a noului născut trebuie începute cu aceste aptitudini. În 
acest proces primii paşi trebuie făcute neapărat de membrii familiei. În primii ani de viaţă, în care sunt 
aşezate bazele personalităţii umane, familia reprezintă întreaga “societate” a copilului. Prin acesta sunt 
transmise normele sociale, cultura unei comunităţi către generaţia tânără. „Funcţia de socializare a 
familiei are mai multe nivele. Îndeplineşte îngrijirea biologică a copilului, asigură acele condiţii care sunt 
necesare pentru creştere, dezvoltare şi totodată transmit un cod de conduită definită.”1 Familia nucleară 
sau elementară reprezintă grupul format din mamă, tată şi descendenţii imediaţi (copiii lor). La naştere, 
copilul găseşte căldura şi hrana necesare vieţii, dar şi un nume, o limbă, o cultură care vor face din el un 
pui de om. El moşteneşte, deci, patrimoniul genetic al părinţilor, dar moşteneşte, de asemenea, şi un 
patrimoniu cultural: bunuri ale familiei, un anumit mod de a face, de a spune, de a fi - care-l modelează, îl 
ajută să crească, să devină om. Pe lângă educarea conştientă, se prevalează inconștient şi involuntar 
comportamentul familiei care se integrează în comportamentul copilului pe parcursul conviețuirii cu 
acesta. Deoarece aceste influenţe de comportament se reflectă în comportamentul copilului, are un rol 
determinant. În formarea personalităţi a copilului se extinde şi modelele de comportament ale părinţilor, 
bunicilor, fraţilor. Efectele de mediere a diferitelor stiluri de comportament, familia determină procesul de 
socializare primar în dezvoltarea copilului, pe care mai târziu se construieşte efectele educaţiei 
conştientizate. Alegerea corespunzătoare a formelor şi a procedeelor educării copilului este o sarcină 
foarte problematică. În alegerea mijloacelor fundamentale educative, un rol important îl constituie şi 
modelul de familie trăită de părinte în copilărie.”2 Trebuie să se asigure pentru copil posibilatea de 
acumulare liberă a experienţelor despre mediul înconjurător, dar totodată este nevoia de un anumit grad 
de limitare a activităţii copilului. Dintre formele educaţiei copilului, educarea în mediul familial este 
singura care însoţeşte omul de la primele forme de viaţă până la maturitate şi asigură o formă de 
stabilitate pentru copil cu privire la persoana cadrelor didactice şi la stilul de educaţie. Astfel este foarte 
important ca prima fază a procesului de formare a omului să se realizeze de membrii familiei protectoare.  

Rolul esenţial al familiei Sütő András a definit astfel: „Familia este un termen definit în mai multe 
feluri: este şi sfânt, respectat şi câteodata dispreţuit, cinic dat deoparte. Starea, natura, spiritul ei totuşi 
formează destinul - e de fapt fundamentală pentru toată lumea.” 

Copilul trăind în interiorul familiei creşte în lumea relaţiilor stabile definind ca forme de modele a 
relaţiilor sociale. Pe parcursul grădiniţei, el intră în contact cu forme noi şi necunoscute a vieţii sociale. În 
continuare adulţii joacă un rol important în viaţa copilului, prezenţa lor asigură siguranţă şi protecţie la fel 
ca familia. Cu toate acestea se lărgeşte mediul social şi apar copii de aceaşi vărsta. “Copilul începe să 
devină treptat mai interesat să ia parte în viaţa comună a copiilor de grădiniţă şi în educarea acestora.  

La sfârșitul perioadei de grădinţă “relaţiile sociale cu colegii şi jocurile, succesele comune dezvoltă 
ataşarea şi nevoia de colectivitate, simpatia şi coeziunea grupului. Toate acestea ajută la dezvoltarea 
deprinderii de adaptare faţă de alţii, de membrii grupului şi de acomodare în colectivitate care este o 
condiţie esenţială de a fi apt pentru şcoală.”3 

„Familia reprezintă nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în sensul că 
toate celelalte instituţii depind de influenţele acesteia.” 4.  

 
Familia este o formă socială străveche, care se regăseşte de mii de ani sub o anumită formă în cele 

mai multe culturi. În asemenea medii de viaţă, în care se realizează existenţa noastră biologică, evoluţia 

1 Dr. Bagdi Emőke- Socializare şi tulburare de personalitate în familie – Editura didactică, Budapesta, 1986, pag.15 
2 Idem, pag. 65 
3Dr. Szabó Pál -  Copilul nostru devine şcolar, Editura Gondolat, Budapesta, 1976, pag. 15 
4  Stănoiu & Voinea, 1983, apud E. Stănciulescu, 1997, pag. 11 



psihică o dezvoltă elementele fundamentale, imaginea individuală. Familia trebuie să rămână o legătură 
veșnică între individ şi societate. 
  

 



Cei șapte ani de acasă- ani esențiali în dezvoltarea adultului de mâine 
 

Profesor în învățământul primar Szabo Anca-Ioana, 
Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.Până la 6 - 7 
ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de 
autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din 
regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de 
dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile precum şi capacitatea 
de relaţionare socială. 

Este adevărat ca nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, dar rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie.Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi depinde ca adolescentul, 
tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune 
creşteri. Iar această expresie „bună creştere” nu este un standard general. A fi bine-crescut nu înseamnă 
peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale 
fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”. 

Astăzi, 7 ani de acasă simbolizează un anumit standard, minim dar cumva obligatoriu, în care 
trebuie sa se încadreze copiii, cert este că educația trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de 
evoluție. Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează  ansamblul educațional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradiniță sau școală, copilul trebuie 
învățat să înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc 
părinții sau educatorii, fiecare părinte având o serie de reguli pe care încearcă să le aplice când e vorba 
despre educația copilului său. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Construcţia celor ”7 ani de acasă” este un proces 
îndelungat, proces în care e nevoie de parteneri.Atunci când construim împreună trebuie să fim conştienţi 
de importanţa fiecăruia dintre noi, de ce anume ne leagă, cine suntem „noi” şi cine suntem fiecare dintre 
noi .  

Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. 

 
„  Copiii învaţă ceea ce trăiesc , de Dorothy Law Nolte 
 Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne; 
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi; 
Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea; 

 



Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi; 
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia; 
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi; 
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători; 
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea; 
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea; 
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească; 
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine; 
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel; 
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă să fie generoşi; 
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr; 
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi; 
Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul; 
Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi; 
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. ” 
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Ce mai înseamnă şapte ani de acasă 
 

Prof. Înv. primar Szabo B. Orsolya 
Școala Gimnazială nr 1 Crăciunești 

 
„Singurul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.” Sydney Harris 
 
Dezvoltarea copilului este cea mai intensă de la naștere până la școlarizare. Cei șapte ani de acasă 

sunt mai importanti decât cei douazeci de școală, deoarece un copil pășește pe un drum in viată cu 
cunostințele si educația ce au primit-o in cei șapte ani, nu ce învată la școală.      Dar de ce șapte ani? Nu 
demult  cei șapte ani de acasă erau cu adevărat de acasă. Copiii își petreceau primii șapte ani acasă, 
instituționalizarea lor avea loc prima data la vârsta de aproximativ 7 ani, când începeau să meargă la 
școală. Până la acest moment educația lor era responsabilitatea deplină a părinților. 

În prezent expresia “cei șapte ani de acasă” se referă la cât de bine sau prost este crescut un copil. 
Toată lumea se gândește la un copil care are cei 7 ani de acasă ca la un copil bine educat, care se 
comportă exemplar cu persoanele din jurul lui și care știe să facă diferența între ce e bine și ce e rău. 

La baza celor 7 ani de acasă stau câțiva factori esențiali: valorile pe care se bazează familia și 
care îi sunt transmise copilului, dragostea părintilor și specificul copilului de dezvoltare. Părinții 
tineri, în momentul în care primesc în dar un suflețel, se transformă. Triunghiul emoțional apare atunci 
când atenția ambilor părinți se concentrează mai întâi asupra copilului și apoi pe partener. Dacă copilul 
crește într-un mediu în care cei doi părinți prezintă respect reciproc, înțelegere și dragoste, acesta va fi  
modelul pe care va urma. 

Un copil iubit si apreciat de către familie se va simți protejat si va avea un sentiment de sigurantă 
care îi va permite să aibă încredere în forțele proprii, să învețe si să își asume regulile de comportament. 
Dacă educarea copilului se va face într-un ambient deschis si relaxant, bazat pe iubire si încredere, atunci 
acesta nu va percepe regulile ca pe o disciplină de fier si îi va fi mult mai ușor să le asimileze. 

Regula celor şapte ani de acasă nu constă într-o teorie care trebuie învățată pe dinafară, ci este mai 
degrabă un cumul de experienţe frumoase, petrecute alături de cei mai dragi actori implicaţi în creşterea 
sa: părinţii.  

Valorile s-au mai schimbat. Dacă acum 20-30 de ani se punea accent mai mare pe regulile de 
politeţe, cum trebuie să bei sau să mănânci, actual sunt valorizate vigilenţa şi iniţiativele. Educaţia primită 
în prezent în cei 7 ani de acasă nu este la fel ca cea de acum 20-30 de ani, dar psihologii spun că este o 
evoluţie normală. Psihologul Bogdana Bursuc afirmă că: „Valorile s-au schimbat. Înainte se punea preţ pe 
comportamentul de politeţe, cum trebuie să bei sau să mănânci, iar acum sunt valorizate vigilenţa, 
asumarea responsabilităţilor şi iniţiativele. Aceste diferenţe se văd şi în autobuz, unde generaţiile trecute 
de prima tinereţe se simt ofensate de comportamentul adolescenţilor. Acum e important să fii primul 
pentru că resursele sunt limitate“. De exemplu libera exprimare este un comportament încurajat în 
prezent. „Copilul de acum 20 de ani era mult mai compliant. Acum are acces la o cantitate mai mare de 
informaţie, iar gradul de socializare este mai mare. Respectul de odinioară era, mai degrabă, o consecinţă 
a fricii, nu unul autentic. Respectul se câştigă, nu se impune. Altfel, când copilul ajunge la poziţie de 
egalitate, balanţa se echilibrează sau chiar se răstoarnă. Este un lanţal agresivităţii“, adaugă 
psihopedagogul Sorina Constandache. 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

Școala Gimnazială “Gábor Áron” Chichiș, județul Covasna 
Profesor Szabó Enikő 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, defineşte în 
bună măsură viitorul adult. 

 Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

 ,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 
dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald 
şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta.  

Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale  îndrăznelii şi ale căutării. 

Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de  acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm 
cu energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de 
podoabele pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării 
albastre şi nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul 
cuprinsul necuprins. Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii 
care ne luminează sufletele. 

 Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de 
Zăpăcilă,sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea 
de seară aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de 
moş Ene.  

 Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. 

 



Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ ? Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate  în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie, un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un 
grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea 
de relaţionare socială.  

 ,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). 
  

 



Importanta celor 7 ani de acasa in educatia copilului 
 

Szabo  Mihaela Dorina,prof.limba franceza,Liceul Crestin Logos,Bistrita,judetul 
Bistrita-Nasaud. 

 
Cand auzim  sau cand rostim  expresia ,,cei 7 ani de acasa ‘’,ne  gandim   sau ne raportam  la valori 

implementate sau care ar  trebui sa fie deja implementate in mintea copilului: salutul,comportamentul in 
public,comportamentul cu prietenii/colegii,intelegerea normelor sociale,manierele la masa,recunoasterea 
greselilor, apoi,educatia,bunele maniere,regulile morale, care, il vor ajuta pe copil sa se adapteze  cu 
usurinta in societate.Dar toate aceste norme de conduita trebuie invatate din familie.Scoala si alte medii 
educationale nu pot decat sa confirme si  sa  consolideze normele deprinse in familie. 

Educatia copilului incepe din prima zi de dupa nastere.Fiecare copil se naste cu o zestre 
genetica,dar si cu una psihica ce se remarca prin felul in care isi manifesta placerile si 
neplacerile.Limbajul este limitat si nu stie  sa-si stapaneasca  emotiile,aratandu-ne deschis tot ce 
simte.Prin educatie  i se formeaza personalitatea definita de manualele de psihologie  ca fiind combinatia 
,unica pentru fiecare dintre oameni,a componentelor- temperament,caracter,aptitudini. 

Prin slefuirea trasaturilor native,educatia are scopul de a armoniza gandul,cuvantul si fapta 
copilului, poate crea un om cu caracter care spune ce gandeste si face ceea ce spune ca face.O educatie 
negativa-genereaza lipsa de caracter  a omului care una gandeste ,una zice si alta face.Exemplul personal 
este foarte important pentru ca la inceput copiii invata prin imitatie,este foarte important ca cei ce fac 
educatie sa se poarte asa cum pretind de la cei mici.  

Educatia nu presupune stergerea trasaturilor native si imprimarea altelor noi,ea  are menirea de a 
corecta trasaturile exagerate ,deplasate mult spre o extrema sau alta, stimuleaza sau inhiba caracteristicile 
psihice,echilibrandu-le sau pregatindu-l pe viitorul adult pentru a se armoniza cu societatea in care 
traieste.In mod intuitiv,parintii  stimuleaza  comportamentul de ocrotire care repetat-cultiva (in interior) 
sentimentele de dragoste si respect fata de tot ce este viu,inclusive vietatile mici,prevenind astfel 
dezvoltarea sentimentelor de cruzime  si nepasare.Astfel,pe tot parcursul copilariei,continuand apoi spre 
adolescenta ,se modeleaza componentele personalitatii( temperament-caracter-aptitudini). 

Pana la varsta de 6-7 ani ,un copil trebuie sa aiba dezvoltate -in principal prin educatia primita 
,,acasa’’,un anumit grad de autonomie ( sa se imbrace singur,sa se spele ,sa fie ordonat),un nivel rezonabil 
de politete,invata din regulile impuse in familie,un limbaj dezvoltat care sa –i permita sa comunice 
efficient,un grad  de dezvoltare emotionala care sa-I dea posibilitatea de a-si controla fricile  si emotiile si 
capacitatea de relationare sociala. 

Copiii nu sunt identici nici in cee ace stiu,nici in cee ace simt,nici in felul cum vorbesc si nici in 
felul cum se poarta.fiecare copil este imaginea vie a educatiei primate acasa,educatie a carei amprenta se 
observa cu usurinta in comportamentul copilului in noul sau mediu scolar. 

Asadar,sa incercam sa zidim relatii sanatoase si trainice ,sa intindem mana de ajutor copilasilor 
nostri,sa ii sprijinim si  sa le oferim modele credibile si demne de urmat pentru viitorul lor,care depinde 
intru totul de ceea ce am trasat si investit pentru ei si in ei  ,,pe parcursul  celor 7 ani de acasa! ‘’ 
  

 



Cei șapte pași în viață 
 

prof. Szakacs Nadina Maria 
 
Educația unui om se poate regăsi în șapte pași pe care acesta îi face atunci când pleacă din sânul 

familiei și ajunge să trăiască în societate și să cunoască / respecte regulile acesteia.  
1. Primul pas.  
Un om educat este respectat de cei din jurul său, iar la rândul lui îi respectă pe oamenii care sunt 

rânduiți a-i întâlni în viața sa.  
2. Pasul doi. 
Cei șapte ani de acasă înseamnă că la un moment dat individul este capabil să se descurce și să 

reușească prin forțele proprii fără să mai depindă de părinții săi. 
3. Pasul trei. 
O persoană cu o educație sănătoasă cunoaște, înțelege și aplică normele sociale. E capabilă să 

empatizeze cu cei din jur, să respecte credințele și valorile societății în care trăiește.  
4. Pasul patru. 
Cei șapte ani de acasă te obligă să îți recunoști greșelile atunci când este cazul, să îți asumi 

consecințele faptelor tale. Un om integru înțelege că recunoașterea greșelilor înseamnă și îndreptarea 
acestora, responsabilitate, respect și demnitate. 

5. Pasul 5.  
Încă un pas înainte în educație îl reprezintă abilitatea de a-și susține opiniile și de a-și apăra 

interesele, în condițiile în care faptele sale nu lezează persoanele din jur.  
6. Pasul 6.  
Gestionarea situațiilor criză sau limită reprezintă un pas spre maturitate și responsabilitate la toate 

nivelurile.  
7. Pasul 7 și nu cel din urmă... 
Se spune că atitudinea și caracterul spun multe despre noi. Este foarte important să rămânem 

verticali cu noi înșine, să știm să pierdem cu demnitate și eleganță, să câștigăm cu modestie. 
Toți acești pași sunt importanți în primul rând pentru noi ca indivizi, pentru lumea noastră 

interioară; dar și pentru cea exterioară în care pășim pentru experiențe și în care învățăm cum să 
gestionăm situații și emoții. 
  

 



ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

Szakacs Simona Nicoleta 
Școala Gimnazială nr.1 Abram 

 
Influenţa educativă pe care o exercită familia asupra copilului este multilaterală şi profundă. 

Plasticitatea deosebită a scoarţei cerebrale la copiii mici face ca influenţele educative ale familiei să se 
imprime adânc şi să se păstreze mult timp. Urmele acestei educaţii rămân pentru întreaga viaţă. Părinţii îi 
educă pe copii nu numai prin ceea ce le spun cu intenţia de a-i îndruma sau prin ce le arată dinadins 
pentru a fi efectuat şi de copii, părinţii îi educă permanent prin întregul lor comportament. În limbaj 
popular se spune despre cineva că „are (sau n-are) cei şapte ani de acasă“, pentru că aceştia sunt cruciali 
pentru tot restul vieţii. Calitatea educației în familie marchează de timpuriu dezvoltarea personalității 
copilului, asigurând premisele reușitei școlare și integrării cu succes în societate.  

Scopul și obiectivele studiului  
Studiul de specialitate a avut ca scop: Analiza gradului de implicare al familiei în educarea 

intelectuală, morală și  civică a copiilor de vârstă școlară mică și identificarea unor aspecte ce impun 
activități de îmbunătățire a îndrumării pedagogice a părinților. În cadrul studiului au fost urmărite 
obiectivele: 

O1: aplicarea chestionarului elevilor din clasele simultane I-II-III-IV, de la Școala Primară nr.4 Iteu, 
structură a Școlii Gimnaziale nr.1 Abram; 

O2: analiza, prelucrarea și interpretarea rezultatelor chestionarului; 
O3: îmbunătățirea activității de consiliere și orientare a părinților, prin abordarea unor teme care 

îndrumă pedagogic familia în realizarea educației copiilor. 
Eșantionul studiului s-a compus dintr-un număr de 13 elevi, cu vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani. 

Chestionarul a cuprins un număr de 11 întrebări. Prin aplicarea chestionarului au fost identificate 
următoarele aspecte: preocuparea părinților pentru a forma copiilor deprinderi de alimentație sănătoasă, 
de igienă, de muncă, de organizare a timpului de studiu și de joacă; interesul familiei pentru dezvoltarea 
comportamentelor morale și civice;  atmosfera din familie și autoritatea părinților față de copiii lor.  

Analiza, prelucrarea și interpretarea rezultatelor 
De la cea mai fragedă vârstă, familia caută să formeze copilului deprinderi sănătoase de hrănire, 

igienă, învățare, muncă, odihnă, prin impunerea unui anumit regim de viaţă şi prin preocuparea pentru 
respectarea acestuia. Interesul părinților pentru formarea acestor deprinderi a fost analizat prin 
următoarele întrebări: Discuți cu părinții tăi despre alimentația sănătoasă? Respecți regulile de igienă ale 
casei? Programul zilnic de activitate, recreere și odihnă este organizat de părinți sau de tine? Ești 
supravegheat de părinți, mama sau tata, când îți pregătești  lecțiile? Cât timp te joci? Preocuparea 
părinților pentru formarea deprinderilor de muncă a fost evidențiată prin întrebările: Te solicită părinții în 
activitățile gospodărești din familie? Dacă părinții nu te solicită să-i ajuți la treburile din gospodărie, tu 
ai inițiativa de a face anumite activități gospodărești? 

În urma analizei răspunsurilor copiilor s-au obținut următoarele rezultate: La întrebarea Discuți cu 
părinții tăi despre alimentația sănătoasă?, un procent de 69% din numărul de copii au răspuns Da, iar 
31% au răspuns Nu. Regulile de igienă din familie sunt respectate de copii în procent de 100%. În ce 
privește modul de organizare a programului de activitate, recreere și odihnă, 62% din copii au ales  
răspunsul Programul mi-l fac eu, iar 38% au ales varianta Programul e făcut de părinți. 84% din copii 
sunt supravegheați doar uneori în timpul pregătirii lecțiilor, 8% sunt supravegheați permanent, iar 8% au 
declarat că nu sunt supravegheați. La întrebarea Cât timp te joci?, un procent de 92% din copii au 
răspuns: Cât îmi dau voie părinții, iar 8% au răspuns: Cât doresc eu. 69% din copii sunt solicitați doar 
uneori de părinți să participe la treburile gospodărești, iar 31% sunt solicitați constant. Inițiativa de a face 
singur anumite treburi în gospodărie a fost manifestată pozitiv de un procent de  92% din elevi, iar 8% au 
ales răspunsul: Nu, deoarece nu știu ce aș putea face. 

Până la intrarea copilului în şcoală, în familie se formează numeroase deprinderi de comportare 
morală şi civică. Respectul faţă de orice persoană, politeţea, decenţa în vorbire,  corectitudinea, cinstea 
sunt deprinderi la a căror formare familia îşi aduce o contribuţie importantă. Exemplul personal al 
părinţilor şi îndrumarea permanentă a copilului sunt principalele mijloace care ajută la realizarea educaţiei 
moral-civice. Părinţii constituie modelul concret cel mai apropiat şi mai influent pentru copii. 

 



Preocuparea părinților privind formarea și exersarea comportamentului moral–civic a fost analizată prin 
întrebările: Părinții tăi îți dau sfaturi despre cum trebuie să te comporți la școală și în societate? Părinții 
tăi îți dau sfaturi despre cum trebuie să vorbești cu cei din jurul tău? Pentru fiecare din cele două 
întrebări s-a înregistrat un procent de 100% pentru răspunsul  Da. 

Educaţia copilului este asigurată numai dacă părinţii trăiesc în deplină armonie, dacă în familie 
domneşte o atmosferă de bună înţelegere, bucurie, de respect reciproc, de dragoste şi încredere. 
Atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în mica copilărie. O 
altă condiţie care asigură succesul educaţiei în familie este autoritatea părinţilor. Sfaturile date de către 
aceştia cu autoritate sunt urmate cu încredere, fără şovăire. Autoritatea nu se obţine însă nici prin daruri 
sau promisiuni, nici prin pedepse aspre, nici prin bunătate excesivă, iertând orice abatere a copilului. 
Copilul trebuie să simtă în atitudinea părinţilor că aceştia îl iubesc, îl respectă, dar că nu îi vor îngădui 
orice comportament, orice capriciu. Pentru a identifica modul cum percep copiii atmosfera din familia lor 
și spiritul de autoritate al părinților au fost adresate întrebările: Cum este atmosfera din familia ta? Cum 
sunt părinții tăi față de tine? La prima întrebare, 92% din copii au răspuns că atmosfera din familie este 
de înțelegere și dragoste, iar 8% au caracterizat atmosfera din familie ca fiind de bucurie și libertate. 
Răspunsurile pentru întrebarea Cum sunt părinții tăi față de tine? se prezintă astfel: 8% din copii au 
declarat că părinții sunt severi și pretențioși, iar 92% consideră că părinții lor sunt uneori severi, alteori 
îngăduitori, dar iubitori. 

Concluzii 
Dezvoltarea personalităţii copilului este determinată exclusiv de educaţia pe care o primeşte, de 

experienţele pe care acesta le trăieşte. Educaţia în familie sau, altfel spus „şcoala de pe genunchii mamei“ 
sau  „cei şapte ani de acasă“ influenţează puternic existenţa oricărei persoane. Această educație poate 
favoriza sau îngreuna activitatea educativă a școlii.  Rezultatele acestui studiului demonstrează că elevii 
clasei pe care o coordonez beneficiază de o educație familială de calitate, aspect resimțit în mod benefic și 
în activitatea instructiv-educativă de la clasă. Pentru a îmbunătăți orientarea pedagogică a părinților, în 
cadrul ședințelor de Consiliere și orientare vor fi abordate  noi teme care să sprijine   familia în educarea 
copiilor. 
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GRĂDINIŢA CADRU SPECIFIC ÎN CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ AL 
COPILULUI 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR   SZEKELY ANNAMARIA 
G P N  ACĂŢARI –ROTENI JUD:MUREŞ

Educaţia din familie a copilului continuă cu cea din grădiniţă.În mod firesc ,părinţii sunt primii 
educatori ai copilului.Părinţi care îi modelează cu atenţie şi cu responsabilitate.Odată cu intrarea lui în 
grădiniţă a sosit rândul profesioniştilor să se ocupe de educarea şi instruirea copilului la un nivel superior 
de cunoaştere.Copilul prin contactele multiple pe care le stabileşte cu alţi copii,cu cadrele didactice îşi 
completează bagajul de cunoştinţe pe care l-a dobândit în familie.Îşi dezvoltă capacitatea de 
comunicare,sociabilitatea,leagă noi prietenii.Este clipa în care este supus acţiunii a doi factori 
diferiţi:familie şi instituţie,în care părinţii şi cadrele didactice colaborează şi acţionează în sensul atingerii 
aceloraşi obiective,şi finalităţi educative,de formarea unei personalităţi armonioase al copilului. 

Uneori între cele două medii educative ale copilului există diferenţe majore de reguli,valori,cultură 
etc.În această situaţie ,copilul este supus  adaptărilor şi readaptărilor repetate ,care îl marchează profund 
:se instalează o stare de confuzie internă,care dintre reguli să şi le asume,care valori sunt acceptate 
social.Şi  aici se iveşte întrebarea –cum putem echilibra aceste valori şi reguli ? Trebuie să căutăm şi să 
găsim drumul care presupune câştig de ambele părţi. 

În primul rând trebuie să formăm oameni,iar pentru aceasta este foarte important ca toţi factorii 
educaţionali să contribuie în mod eficient şi constructiv la formare ,să colaboreze şi să se completeze 
reciproc,unde şi când este nevoie.De aceea după înscrierea copilului la grădiniţă relaţia dintre părinţi şi 
educatori trebuie să se bazeze pe un bogat schimb de informaţii ,de experienţe şi pe colaborare cu scopul 
de a asigura cele mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copilului.O relaţie de calitate între părinţi şi 
cadrul didactic cu toate dificultăţile existente asigură evoluţia copilului în formare.Cei mai mulţi dintre 
părinţi manifestă deschidere ,dorinţă de colaborare. 

Cadrul didactic prin modelul de comportament pe care îl oferă copilului ,prin atitudinea sa faţă de 
copii,exigenţa sau indulgenţa sa prin măsura în care se implică în viaţa celor mici reuşeşte să influenţeze 
întregul colectiv al căror formator este.Astfel ,cultivând relaţii optime ,bazate pe 
afecţiune,comunicare,încredere şi respect reciproc . 

Realitatea de zi cu zi a familiei de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare .Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp împreună,majoritatea se confruntă cu problema echilibrării atribuţiilor 
din cadrul familiei cu cele de la serviciu.În acest context ,stabilirea unui program zilnic  coerent pentru 
copii este o provocare pentru părinţi ,fără de care un copil nu se poate dezvolta armonios.Copiii  au 
nevoie de un mediu ordonat, care să le ofere sentimentul de siguranţă,stabilitate ,căldură,protecţie din 
partea părinţilor.Un program zilnic coerent îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. Însă trebuie să ştim că între activităţile de învăţare desfăşurate în familie şi  cele din  grădiniţă 
există diferenţe  atât în ceea ce priveşte conţinutul,cât şi forma de organizare.Cu toate acestea ,adulţii 
trebuie să ştie că activităţile de învăţare sunt benefice numai dacă corespund nivelului şi nevoilor sale de 
dezvoltare,dacă respectă individualitatea copilului,se bazează pe experienţa personală a copilului,dacă 
permite să înveţe prin acţiune. 

În colaborarea cu părinţii trebuie să realizăm un inventar de activităţi pe care părinţii le pot realiza 
acasă cu copiii,în vederea completării şi exersării achiziţiilor vizate în activităţile de la grădiniţă . 

În concluzie părintele trebuie să fie permanent cu ochii la copil chiar dacă uneori aceasta pare a fi 
imposibil .Să fie perseverent ,iar munca depusă va da roade bogate.Fiecare copil este unic ,el creşte şi se 
dezvoltă în ritmul său, are nevoie de sprijinul nostru ,al părinţilor ,al educatorilor din instituţii,de aceea 
trebuie să le oferim un mediu sănătos şi adaptat nevoilor lui,trebuie să-l stimulăm şi să-l ajutăm să 
descopere lumea. 

Am putea spune că  în ziua de azi copilăria este destul de agresivă,având în vedere tehnologia care 
nu lasă copiilor şansa de a trăi perioada frumoasă şi intensă.Toate aceste lucruri moderne atrag atenţia 
prea mult copiilor. Copiii de azi se ascund în jungla virtuală,care este mult mai periculoasă,decât gârla de 
la marginea satului. Specialiştii trag un semnal de alarmă,e de datoria noastră să –i acordăm o mai mare 
atenţie ,în favoarea unei dezvoltări sănătoase. 

 



Aş încheia această lucrare cu bine cunoscutul poem pedagogic „Copiii învaţă ceea ce trăiesc” al lui 
Dorothy Law Nolte ,care a devenit un adevărat cod de comportament pentru că subliniază atât lucrurile 
pozitive,cât şi cele negative care decurg din comportamentul nostru şi pe care copiii le imită. 

                   „Dacă trăiesc în critică şi cicăleală,copiii învaţă să condamne. 
                     Dacă trăiesc în ostilitate,copiii învaţă să fie agresivi. 
                      Dacă trăiesc în teamă,copiii învaţă să fie anxioşi. 
                      Dacă trăiesc înconjuraţi de milă ,copiii învaţă autocompătimirea. 
                      Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol,copiii învaţă să fie timizi. 
                      Dacă trăiesc în gelozie,copiii învaţă să simtă invidia. 
                      Dacă trăiesc în ruşine copiii învaţă să simtă vinovaţi . 
                      Dacă trăiesc în încurajare,copiii învaţă să fie încrezători. 
                      Dacă trăiesc în toleranţă,copiii învaţă răbdarea. 
                      Dacă trăiesc în laudă ,copiii învaţă preţuirea. 
                      Dacă trăiesc în acceptare ,copiii învaţă să iubească. 
                      Dacă trăiesc în aprobare ,copiii învaţă să se placă pe sine. 
                      Dacă trăiesc  înconjuraţi de recunoaştere,copiii învaţă că este bine să ai un ţel. 
                      Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi,copiii învaţă să fie generoşi. 
                      Dacă trăiesc în onestitate ,copiii învaţă respectul pentru adevăr . 
                     Dacă trăiesc în corectitudine ,copiii învaţă să fie drepţi. 
                     Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie ,copiii învaţă respectul. 
                     Dacă trăiesc în siguranţă copiii învaţă să aibă încredere în ei şi în ceilalţi. 
                     Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume.” 
                                                 „DIN SUFLET PENTRU MAMA”-PERLE 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



IMPORTANȚA CELOR ,,ȘAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

prof. înv. primar: Szekely Szabina 
Liceul Teoretic SAMUIL MICU – SĂRMAȘU, jud. MUREȘ 

 
 ,,Faptul că aveți un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveți un pian nu vă face pianist.” 

(Mihail Levine) 
 Societatea contemporană a adus o nouă percepție a influenței pe care o are familia asupra formării 

personalității copilului. Deși s-a știut întotdeauna că familia este un factor determinant al acțiunii 
educative, astăzi s-a constatat că cele mai importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce 
înseamnă a fi o ființă umană. 

 Se știe că educația, ca acțiune socială organizată, se desfășoară într-un cadru constituit pe baza unor 
valori perene și cu participarea tuturor factorilor educaționali: familia, școala, instituții culturale, mass-
media, structuri asociative etc. La nivelul acestor factori se formează medii educaționale care exercită 
influențe specifice asupra noilor generații. 

 Familia și școala reprezintă cei mai importanți factori educaționali, fiind adevărații piloni ai 
educației. Mediul familial îi oferă copilului modele de comportamente pe care, de regulă, acesta le imită 
cu fidelitate. Acum și aici se pun bazele unor deprinderi și obișnuințe elementare de comportare morală, 
dar se face și trecerea spre înfiriparea unor reprezentări, noțiuni, valori morale, convingeri prin care se 
exprimă atitudinea copilului față de el însuși, față de ceilalți și față de societatea în care se afirmă. 

 Ca factor al educației formale, instituționalizate, școala este organizația socială special creată 
pentru educarea tinerei generații. În cadrul mediului școlar, educația și instrucția se împletesc armonios, 
într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde și finalități propuse. 

După cum am precizat mai înainte, familia reprezintă primul spațiu formativ pentru copil, reprezintă 
mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care crește. De aceea este foarte important respectul 
pentru moștenirea culturală a fiecărei familii și valorificarea acesteia. 

 Pe o rețea de socializare am dat de o temă extrem de interesantă, și anume cu ce vine, sau cel puțin 
cu ce ar trebui să vină copilul de acasă. 

In primul rând ar trebui să știe următoarele cuvinte magice: Bună ziua…, Bună seara…, Vă rog…, 
Pot să…?, Mă scuzati și Mulțumesc. 

Tot acasă ar trebui să învețe: să fie cinstit, să nu mintă, să fie corect să nu spună vorbe mari, să dea 
dovadă de solidaritate, să-și respecte prietenii, persoanele în vârstă și profesorii. 

Acasă ar trebui să învețe să fie curat, să nu vorbească cu gura plină, să nu arunce gunoaiele pe jos, 
să fie ordonat, să aibă grijă de lucrurile sale și să nu pună mâna pe cele alor celorlalti. 

Pe aceeași rețea de socializare scrie că la școală învață: matematica, fizica și chimia, geografia, 
istoria, limbi străine, educația fizică, plus este menționat faptul, că lângă aceste materii consolidăm și 
educația pe care copilul primește de acasă. 

În zilele noastre menționăm tot mai mult – din păcate – lipsa celor șapte ani de acasă nu numai la 
copii sau la adolescenți, ci și la mulți adulți, care au cel puțin o facultate terminată. Din păcate lucrurile 
menționate mai sus nu se învață la facultate, ci în primii ani de viață. 

Părinții trebuie conștientizați că singura investiție de valoare, niciodată falimentară, pe care o 
familie o poate face pentru copil este investiția pentru mintea și sufletul acestuia. 
  

 



Titlul: Oportunitățile celor șapte ani de acasă 
 

Autorul: Szocs Eva-Zsuzsanna prof. înv. Primar 
 
 “Modul în care vorbim cu copiii noștri devine vocea lor interioară”.  Peggy O’Mara 
 
Modul în care comunicăm cu copii noștri ne ajută să determinăm modurile în care ei învață să-și 

controleze emoțiile și impulsurile. 
Psihologii sunt de acord cu faptul că fiecare copil are nevoie de mesaje corespunzătoare din partea 

părinților pentru dezvoltarea optimă a personalității fiecăruia. Mesajele pe care le primesc copiii de la 
părinții lor sunt foarte bine întipărite în modul lor de a vedea lumea și de a funcționa în ea. De exemplu, 
dacă un copil este crescut de un părinte critic, care – indiferent de performanțele copilului - este mereu 
gata să-i dea exemplul unui coleg, care  a reușit și mai bine, copilul va ajunge să creadă că nu este 
suficient de bun, și își transmite mesaje pentru sine de felul: ”Iarăși nu am reușit…”, ”Nimic nu-mi 
iese…”, ”Eu stric mereu totul…”. 

 Pe copiii noștri îi putem învăța ce este încrederea de sine și autocom-pasiunea, le putem dezvolta 
stima de sine prin difertie tehnici, expresii de reușită.  

Cel mai important mesaj pe care îi putem da copiilor noștri este ”Da.”. Studii, care implicau 
imagistică funcțională au arătat impactul pozitiv pe care îl are aprobarea asupra creierului. Este 
recomandabil ca, cel puțin în primele doisprezece luni după naștere, să nu i se spună bebelușului ”nu”, 
pentru a-i permite acestuia să își dezvolte autonomia, încrederea, curajul de a explora și creativitatea. 

 În cartea The Yes Brain, dr. Daniel Siegel susține că abordarea pozitivă le permite copiilor să fie 
mai echilibrați din punct de vedere emotional, să dea dovadă de reziliență crescută în fața adversității, să 
fie mai conștienți de stările lor interioare și mai empatici și grijulii față de ceilalți. 

Copii au nevoie permanent și de mesaje de iubire din partea părinților. Pe lângă gesturile de 
tandrețe, îmbrățișările, activitățile comune, aceste mesaje îi transmit copilului că este demn de iubire și e 
plăcut să fim în preajma lui. Aceasta este fundația încrederii de sine, adică abilitatea de a crede în forțele 
proprii și de a se implica în mod adecvat sau cu success în lumea înconjurătoare. 

Mesajele de apreciere au efectele dorite asupra personalității copiilor, dacă sunt concretizate, 
specificate. 

Dacă apreciem unicitatea copilului, acesta se simte bine în pielea lui, iar în acest fel îi dezvoltăm 
stima de sine, ceea ce pune bazele învățării. 

În momentul în care copiii ajung să creadă că ”Pot să fac asta.”, atunci înseamnă că ei au o părere 
bună despre sine și despre abilitățile lor. Mesajele de încurajare trebuie să le adresăm legate de acele 
aspecte spre care observăm că ei au deja înclinații înnăscute, și să nu le forțăm să meargă în direcțiile pe 
care ni le dorim noi pentru ei. Nu în ultimul rând este important să îi încurajăm să-și exerseze abilități 
specific vârstei și să folosim frecvent cuvântul ”încă”, atunci când copilul afirmă că nu poate să facă ceva. 

„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume 
– OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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”Cei șapte ani de acasă”- Educație în familie sau clișeu? 
 

Autor: prof. preșcolar Szijartó Timea- Aleta 
GPP ”ORSOLYA”, Oradea 

 

Trăind într-o eră în care cariera profesională a unei femei este la fel de importantă, ca și ”cariera” de 
mămică, iar copilul ajunge în mediul educativ a unei instituții de la o vârstă mult prea fragedă, ce mai 
poate însemna noțiunea de ”cei șapte ani de acasă”? Oare a ajuns să fie o amintire a copilăriei noastre, 
când încă părinții lucrau în ture opuse, ca să nu rămânem noi, cei mici, nesupravegheați? Nu exista 
afterschool, sau atâtea activități extra, precum orele de limbă străină (încă de la trei ani), sau locuri de 
joacă, unde îți lași copilul ca pe un bagaj spre a fi supravegheat chiar și în weekend, când ai putea să stai 
mai mult timp cu familia, și totuși am crescut. Sau este doar un simplu proverb spre a defini unele norme 
de conduită și de bune maniere?  

Oare se mai poate vorbi despre educație în familie în condițiile în care cel mic începe să frecventeze 
creșa, sau chiar grădinița, neavând încă vârsta sau dezvoltarea  necesară pentru a se descurca fără mamă 
într-un mediu străin? Va petrece în acel loc aproximativ 8/10 ore pe zi, și la terminarea programului va 
ajunge acasă epuizat, gata să fie hrănit, spălat și pus la culcare. Unde se termină obligațiile unui părinte și 
încep obligațiile unei unități de învățământ?  

Oare ce ar trebui să cunoască acel copil de acasă? În ”cei șapte ani” până a ajunge la școală, acel 
copil totuși își va strânge informațiile necesare: va fi capabil în cele mai multe cazuri să se descurce în 
mediul străin, să fie politicos cu cei mari, să aibe grijă de colegi, să-i respecte, să se îmbrace singur, să 
mănânce singur etc., dar cunoașterea acestor rutine în cele mai multe cazuri nu va proveni ”de acasă”. 
Este cineva de condamnat? Este de vină acea mămică care, pentru a-i oferi copilului un trai decent, se 
întoarce la lucru, și muncește poate și zece ore pe zi? Problema nu se pune în felul acesta. Psihologii spun 
că socializarea copilului de la o vârstă fragedă are nenumărate beneficii asupra celui mic, dar nu poate 
înlocui acea legătură de familie-copil, sau mamă-copil, și nici nu trebuie să înlocuiască. Dar ce se 
întâmplă când copilul de nici doi ani, ajunge la grădiniță, și i se cere o autonomie de care nu dispune? 
Lucrând ca educatoare de zece ani, și fiind mamă în același timp, am ajuns la concluzia, că nu mai există 
termenul de ”apt pentru grădiniță”, sau nimeni nu mai ține cont de el. Mamele își înscriu copilașii cu 
emoțiile și cu întrebarea: ”Mi-l luați și cu scutec?”, ”Încă avem biberon/ suzetă...”, ”Nu folosim încă 
paharul/lingura?” Sunt recunoscători până la două săptămâni după ce copilașul a fost înscris, dar dacă 
copilul nu face progrese semnificative în ceea ce privește acumularea unor informații inutile pentru un 
bebeluș, ajungem să devenim subiect de discuție pe o pagină de socializare. Din păcate nu este stabilit cu 
o precizie de minim 80% ce ar trebui să știe acel biet copilaș până a merge în colectivitate, iar 
responsabilitățile de părinte au fost schimbate pe nenumărate drepturi, fără a înțelege că părintele și 
cadrul didactic ar trebui să formeze o singură echipă, și ar trebui să fie parteneri pentru a încerca să 
recupereze sau să formeze competențele, care în mod normal trebuiau să provină din educația în familie. 
Deși întâlnim și excepții de nota zece, situația este totuși una destul de delicată. Este mai ușor să ocolești 
problema și să îți muți copilul de la unitate la unitate (fiind destule) decât să accepți ideea că nu poți fi 
doar cel care cere. Și cu toate acestea menirea de a porni un copil pe drumul lui în viață, fie ca părinte sau 
cadru didactic, este cea mai frumoasă sarcină pe care o putem avea.  

Deși foarte multe lucruri nu învățăm de acasă în acei șapte ani, oricare părinte poate fi mândru, 
dacă și-a învățat copilul să spună ”Te rog frumos”, ”Mulțumesc”, ”Iartă mă”,”Te iubesc!”. 
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Cei 7 ani de acasa: norme si valori esentiale pentru succesul viitorului copilului 
• Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse 

forme educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele 
de conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

• Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilul 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

2 scenarii posibile 
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 

copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil,  şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile 
extreme are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este 
cunoscut generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 

Ce sunt cei 7 ani de acasa? 
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala 
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din 
familie. 

Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor? 
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 

adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor 
„şapte ani de-acasă”. 

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 

înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 

 



rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate 
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Motto:  “ Pentru a avea bun simț, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei șapte ani de acasă.” 
 
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. 
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. 
În formarea personalității copilului, foarte importanți sunt cei șapte ani de acasă. Familia are un rol 

important în educarea copilului, deoarece aici el învaţă să vorbească, cum şi ce să vorbească, cum să 
salute, să ceară iertare, să mulţumească, mama şi tata fiind reale exemple pentru aceştia. După cum ştim, 
copilul copiază comportamentul celor apropiaţi, el nu ştie ce este bine şi ce este rău, tocmai de aceea ar 
trebui să facem ceea ce cerem de la ei, pentru că altfel intervine întrebarea firească: „EU DE CE?” dacă 
mama şi tata nu fac aşa. 

 Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie sau să citească ci și a deveni un exemplu 
bun la școală. Copilul poate fi ușor de modelat și educat, dacă părintele știe să stabilească niște reguli și să 
se impună cu autoritate. Dragostea părinților va reprezenta piatra de temelie a comportamentului 
copilului; un copil iubit de către părinți, se simte protejat și astfel prinde încredere în forțele proprii, va fi 
deschis spre a învăța ce este nou, să experimenteze lucruri noi. Încă din primii ani îl putem învăța anumite 
reguli, când trebuie să aștepte, care sunt limitele, să salute, deoarece este perioada când el învață prin 
imitare. 

 Educaţia trebuie adaptată însă și etapelor de dezvoltare ale copilului. Pentru că el înţelege lumea în 
mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. De exemplu, la 2 ani, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. 
Începând de la patru, cinci ani, copilul are o mare dorinţă de a-i imita pe cei din jur. Comunicarea dintre 
părinți și copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Stima de sine se 
construiește încă din copilărie. Importante sunt și activitățile celor de la grădiniță, desfășurate cu copilul 
în contexte diferite de viață. 

Să ne învățăm copiii să spună mereu adevarul, chiar dacă de multe ori poate nu ne convine ceea ce a 
făcut! Este necesar să ne petrecem cât mai mult timp cu copilul nostru. Ca părinți trebuie să ne implicăm, 
iar cei șapte ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el. Copilul trebuie iubit 
necondiționat și acest lucru trebuie să-l arătăm zilnic! Să ne iubim copilul indiferent de note, de cum 
arată, de performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! 

Cei șapte ani de acasă sunt necesari în creșterea unui copil ce va deveni adultul de mai târziu! 
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Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este 

reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și 
își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.  

„Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate 
acestea reprezentând bagajul lui educativ. 

Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților 
educative, dacă este pregătită să  activeze constant ca un factor educativ. 

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de 
dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

Expresia ,,ai,respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește  tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în 
special până  la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. 

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
- deprinderi de autoservire; 
- ordine; 
- igienă; 
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi; 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor,  pozitive și negative; 
- bune maniere și comportament în diverse situații; 
- limbaj corect transmis;  
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător 

(este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc); 

- consecvența în realizarea unei sarcini; 
- concentrarea  atenției; 
- perseverența în realizarea uneri sarcini; 
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:  
- spiritul de competiție; 
- altruismul; 
- cooperarea; 
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul 

educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea ) 
toate însă cu măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  

 



„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii. 
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În primii şapte ani, când se formează caracterul copilului, acesta trebuie ajutat să deprindă obiceiuri 

sănătoase şi maniere elegante. În această perioadă, puiul învaţă care sunt principiile şi valorile după care 
va trebui să se ghideze în viaţă, în situaţii dintre cele mai diverse. Tot acum, descoperă cum să aibă grijă 
de corpul şi de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să îşi ajute părinţii şi cum să se bucure 
de încrederea şi aprecierea oamenilor cu care interacţionează. 

Printre principalele norme de conduită ce compun comportamentul unui copil „bine crescut”, care 
are cei șapte ani de acasă, regăsim: 

• Salutul - care este prima normă de conduită învăţată în familie. 
• Comportamentul în public - un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări, să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 
• Comportamentul cu prietenii - jocurile copiilor sunt experienţe care îi pregătesc pe cei mici 
pentru rolul de adult. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se 

conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 
• Înţelegerea normelor sociale - prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi 

cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim. 
• Recunoaşterea greşelilor - „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 

folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor in prima parte 
a copilăriei. Educația unui copil nu constă numai în a-l învața să scrie, citească, educația se reflectă în 
toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă. 

În formarea personalităţii copilului sunt foarte importanţi cei şapte ani de acasă când acesta, sub 
îndrumarea atentă a părinţilor va învăţa să fie cuviincios, dar în acelaşi timp şi dezinvolt, va şti să fie 
respectuos, dar fără să fie timid, va şti să se poarte natural, având încredere în sine, fără să se teamă că se 
face de râs. Dorinţa părinţilor este ca copilul să-şi împlinească şi să-şi exprime frumos personalitatea, 
astfel că pentru acest lucru este necesar ca ei să înţeleagă rolul important pe care îl au în formarea 
copilului şi că tipul de părinte în care se încadrează va determina trăsăturile copilului.  

Martin şi Lois Hoffman au definit, în revista lor de cercetare, patru stiluri de educaţie: restricţie 
iubitoare care defineşte părintele cu tendinţe autoritare, îngăduinţă iubitoare sau, mai simplu, părintele 
îngăduitor, restricţie rece sau părintele dictator şi îngăduinţă rece, detaşată sau părintele neglijent. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiţtii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

În prima parte a celor șapte ani, copiii tind să imite tot ceea ce văd în jur, astfel orice activitate a 
părinților sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influență și o consecință totodată. Părinții trebuie 
să știe că sunt precum o oglindă în fața copiilor lor, astfel stilurile parentale se reflectă în comportamentul 
copiilor lor. Părinții trebuie să fie responsabili, să conștientizeze că în fond ei sunt niște educatori. 

În cea de-a doua parte a celor șapte ani, copilul începe să dea dovadă de independență,  
să-și dezvolte autonomia prin diverse reacții, unele mai bune, altele mai puțin bune. De exemplu: 

atragerea atenției prin opoziție, negativism, contrazicere, imitare adulți prin preluarea unor cuvinte sau 
gesturi, creșterea gradului de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria părinților să 

 



managerieze aceste situații, astfel încât copilul să preia doar elementele corecte, necesare procesului 
devenirii ca persoană unică, independentă, funcțională. 

Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie, nu doar s-
a vorbit despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a 
fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, 
ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi frumosul, acest copil va creşte iubitor, politicos, 
tolerant, responsabil. 
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Importanța celor șapte ani de acasă 
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Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 

etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. 

Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, 
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță cei mai importanți în dezvoltarea unei 
personalități armonioase. 

Familia este un spațiu de educație, de înțelegere, de dezvoltare care depășește forța fiecărui membru 
component în parte. 

Părinții trebuie să încerce să fie coerenți în educația copilului. O greșeală des întâlnită apare atunci 
când părinții au viziuni diferite asupra educației celui mic. Acesta o să dezvolte o anumită nesiguranță, 
stres dat de faptul că nu știe niciodată dacă ceea ce face și este apreciat de unul din părinți nu o să fie 
criticat de celălalt părinte. 

În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 
îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului. 

Familia  are o influență deosebită asupra copiilor, aceștia dobândesc mult mai repede și mai usor 
cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate și natură de la persoanele apropiate, 
cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți. 

Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se bazeze pe 
autoritate şi respect. 

Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor 
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până 
seara și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei. 

La polul opus se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări 
care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic 
capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un 
mic tiran, care crede că totul i se cuvine și va căpăta trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă, 
lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social. 

Părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul 
responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor. 

Părinţii  pot face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele,să le facă rău. Unii părinţi 
sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă devin 
fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici tirani, 
devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între colegi.Dacă 
părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu lipsiţi de 
duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări de 
dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de 
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune. 

Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea 
severi, când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea 
aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul 
protector, gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte. 

Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare 
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă 
din punct de vedere social. 

În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare, 
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar 
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi). 

 



Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din 
prima căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi 
parteneri. Dacă nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să  şi-i apropie, să-i privească 
apropiat, aceştia devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie 
determinând scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură. 

Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai 
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri. 

Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura 
căminului părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi 
formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea 
părintească, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă 
sunt neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au 
greşit, vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim 
copilul care a greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va 
îndepărta sufleteşte de noi. 

Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să 
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu 
exagerăm răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică.Vom obţine în acest fel 
modificarea în rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi. 

,,Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lângă 
viață, dăruiti copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.’’ (Aristotel) 
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Școala Gimnazialǎ ,,Fanuș Neagu” Brǎila 
Profesor învǎțǎmânt primar Tǎnase Simona 

 
E o mândrie pentru noi sǎ învǎțǎm în școala care poartǎ numele ,,maestrului metaforelor”,  Fǎnuș 

Neagu. Dânsul este un model pentru fiecare dintre profesorii și elevii din aceastǎ școalǎ, noi toți încercǎm 
sǎ-i cǎlcǎm pe urme, deși nu este o sarcinǎ ușoarǎ. Brǎila rǎmâne pentru noi, așa cum a fost și pentru 
maestrul Fǎnuș Neagu, ,,un tǎrâm inimaginabil, ceva care tine de hora de zâne, de fantastic și fabulous”, 
un spațiu care ne inspirǎ și ne ajutǎ sǎ ne formǎm personalitatea, sǎ ne valorificǎm potențialul și sǎ 
ajungem în punctul cel mai înalt al devenirii noastre ca oameni.   

Școala ,,Fǎnuș Neagu” ne ajutǎ în acest sens, deschizându-și porțile pentru peste o mie de copii. Ȋn 
slujba acestora stau dascǎli devotați, învǎțǎtori sensibili și profesori pentru care copilul este centrul 
universului. Ore desfǎșurate cu ajutorul metodelor tradiționale dar și folosind metode și mijloace moderne 
deschid în fața copiilor lumi fantastice ale cǎror granițe sunt fǎrǎ limite. Proiectele desfǎșurate aici, 
activitǎțile extrașcolare, timpul liber petrecut alǎturi de colegi vin sǎ contureze profilul omului modern, 
care are un bagaj bogat de cunoștințe, dar care știe sǎ asculte și muzicǎ, poate sǎ aprecieze o lucrare 
plasticǎ valoroasǎ, poate sǎ-și facǎ prieteni, poate sǎ gǎseascǎ frumosul oriunde în jurul sǎu, mai cu seamǎ 
în propriul suflet. 

Pâna la ajunge la a privi lumea cu ochi de adult, toți suntem întâi copii, maleabili și sensibili. La 
școala “Fǎnuș Neagu”, printre olimpiade, concrsuri și premii, elevii sunt copii…copii care se joacǎ, care 
nu sunt complet acaparați de tehnologia modernǎ, care încǎ mai bat mingea în curtea școlii. Dascǎlii 
îndruma elevii pe drumuri cât mai apropiate de sufletul fiecǎruia, de la muzicǎ, la desen sau poate o operǎ 
importanta in literatura universalǎ si nu numai. Micii școlǎrei sunt încurajați sǎ iubeascǎ frumosul sau, 
dacǎ pot, sǎ-l creeze. Nu este nimic mai magic decât o scrisoare scrisǎ din suflet sau câteva versuri, fie ele 
și fǎrǎ rimǎ, scrise de un copil doar de câțiva ani care a simțit cǎ se poate exprima cu o foaie in fața, un 
creion în mânǎ și o inimǎ purǎ, fǎrǎ griji, probleme si care iubește sincer ceea ce face. 

Dacǎ în sǎlile de clasǎ din școala noastrǎ se întâmplǎ acest lucru, însemnǎ cǎ noi, dascǎlii, ne-am 
fǎcut datoria. 
  

 



EDUCAŢIA ŞI CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Prof. înv.preşc.: Tanase  Simona 
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Sf. Sava”, Iaşi 

 
,,Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein 
 
Ce sunt cei șapte ani de acasă? Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei șapte ani de-acasă, 

deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne 
ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie. 

În cadrul acestui mediu copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect. 

Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja 
deprinse din familie. Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă 
copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în 
primii șapte ani de viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu 
constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în 
toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 

Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu 
ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte 
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. 

Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul 
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi, 
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că 
ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu 
i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. 

Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. 
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, 
dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune 
nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce 
îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. 

Pentru a iniţia o discuţie cu el despre cum a fost ziua la grădiniță, părinţii pot începe prin a povesti 
ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca 
unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună 
ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. 

Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne 
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu, va exterioriza toate acestea 
în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate. 

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
Deprinderi de autoservire; ordine; igienă; curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi; exteriorizarea 

trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor atât pozitive, cât şi negative; bune maniere şi comportament; limbaj 
corect transmis; modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului 
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit 
pentru diverse fapte, etc); consecvenţă în realizarea unei sarcini; concentrare a atenției. 

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii șapte ani de viaţă, când le 
transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, 
acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe 
care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul 
său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte 
din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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Rolul familiei în educația copilului 
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Copilul are drept model familia sa, învață chiar din primele zile de viață, de la prima atingere a 

mamei sale, de la prima privire pe care o îndreaptă mamei, el cere protecție, iubire, ajutor. Relația mamă-
copil e o relație unică și specială, de aceea rolul ei e foarte important. Nu trebuie să neglijăm faptul că 
tatăl trăiește la fel de intens sentimentul de părinte, că trebuie să se implice în egală măsură cu mama în 
educația micuțului. De la surâsul copilului, de la gânguritul lui, de la scâncetul acestuia, de la jocul său, 
de la mersul la grădiniță, de la intrarea lui la școală, la liceu, la facultate nu trebuie să lipsim. Trebuie să-i 
fim alături mereu. Dacă îl vom învăța de mic copil să fie cuviincios, vom vedea că îi va rămâne întipărit 
în minte comportamentul civilizat toată viața. Dacă noi, părinții, îi vom fi exemplu demn de urmat 
copilului, cu siguranță că el prelua modelul. Copilul trebuie să învețe lucrurile simple încă de la vârste 
fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia 
către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei 
din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 

  Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi 
aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Jocurile copiilor sunt experienţe care îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt 
ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii 
de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Părinții trebuie să petreacă cât mai mult timp cu copilul, astfel el va putea deprinde anumite reguli 
pe care le va și aplica. Învață să-și  aştepte  rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, nu 
încălcă drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor lor, nu face zgomot în ora de linişte, respectă 
simbolurile, credinţele şi valorile personale şi ale celor de lângă ei.  

În momentul în care stau la masa, se presupune că  tacâmurile se vor folosi corect, se va acorda 
respectul cuvenit comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să 
o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că nu e politicos să se amuze de slăbiciunea ori defectul 
fizic al cuiva.  

Nu ne învață nimeni cum să fim părinți, de aceea educația copiilor noștri devine o provocare. 
Experiența ne ajută să devenim părinți mai buni și să preluăm exemple din propria educație. 
Copiii sunt diferiți atât din punctul de vedere al modului în care vorbesc, a ceea ce simt, a modului 

în care se comportă, după cum, la rândul lor, părinții venind din medii diferite, au primit sau nu o educație 
aleasă, au respectat sau nu anumite norme de comportament civilizat.  

Comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii, de aceea trebuie limitat  timpul 
petrecut la televizor sau calculator. 

Ar fi ideal ca  încă de când e bebeluș, micuțului să i se citească povești pentru a se liniști, a se 
deprinde a asculta și a recunoaște vocile părinților. Apoi, crescând, învățând să citească se va bucura să 
descopere  lumea cărților, pasiunea pentru lectură . 

Copilul trebuie să socializeze, să se relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. Trebuie educat în așa 
fel încât să fie un copil darnic, să renunțe la egoismul specific vârstei. Copilul imită ceea ce vede și aude 
în jurul lui. E de apreciat dacă noi, părinții, reușim să-i determinăm să iubească cinstea și adevărul, 
avându-ne reale modele. 

Un părinte implicat și devotat, copilului său sigur se va bucura văzând că cei șapte ani de acasă 
chiar există. Își va da seama că eforturile făcute nu au fost în zadar. 

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 

 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html


copilului. Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este 
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală, copilul trebuie 
învățat să înțeleagă și să respecte regulile de comportament sau interdicțiile pe care i le stabilesc părinții 
sau educatorii. 

E necesar ca în momentul când greșesc, copiii să fie atenționați să respecte regulile, să fie îndreptați 
să meargă pe drumul cel bun, astfel vor ține seama să fie mai responsabili într-o situație asemănătoare. 

Cei șapte ani de acasă sunt deosebit de importanți pentru copilul de acum, dar și pentru viitorul 
adult. Familia reprezintă primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator al cerinţelor 
impuse de practica educaţională instituţionalizată. E necesar ca părinții să se preocupe să îi ofere copilului 
condiții optime de viață, să îl supravegheze, să îl îndrume, dar și să îi dea o educație care îi va modela 
personalitatea, se va dezvolta atât fizic, cât și mintal și afectiv. 
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Importanţa celor 7 ani de acasā 
 

prof.TANC ANCA FLORINA 
 
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala 
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din 
familie. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor 
„şapte ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi . 

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.  

Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele, 
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi 
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi 

 



contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica 
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi 
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.  

Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai 
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil,  şi cei 
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea schiţei „D-l Goe”. Între aceste două improbabile 
extreme are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a-i oferi copilului ceea ce este 
cunoscut generic drept „cei şapte ani de-acasă”. 
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Educaţia începe cu cei şapte ani de acasă 
 

Înv. Tanislav Dorina 
Şcoala Gimnazială Nr. 4, Rm, Vâlcea 

 
Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 

copilului.  
Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai fost într-o 

colectivitate (cămin, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a mediului său social, 
mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas.  

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului.  

Cei  şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima 
parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de 
viaţă ai copilului sunt definitorii prin formarea lui ca adult.Educaţia unui copil nu constă numai în a-l 
învăţa să scrie, să citească şi a deveni un exemplu la şcoală.  

Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Cei 
şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu 
ceilalţi.Pentru cei mai mulți dintre noi, expresia „cei 7 ani de acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de 
politeţe şi de principii de viață esențiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, 
și care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viața socială.  

Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să 
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară. 
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare.  

Încă din primii ani de viaţă, cel mic poate învăţa cu ajutorul părinţilor ce înseamnă noţiunea de 
respect, mai ales dacă îl învaţă să folosească des cuvinte precum „te rog“, „mulţumesc“, „bună ziua“, „mă 
scuzaţi“.Învăţându-l bunele maniere, când va creşte, toate aceste lucruri de bun-simț i se vor părea 
normale și îi vor completa personalitatea. Ştim că politeţea se învaţă treptat, tocmai de aceea e important 
să îi explicam copilului  de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alții va fi, la rândul său, 
respectat. 

Tot în primii şapte ani de viaţă, îi putem oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă 
recunoştinţa, începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care 
le-a primit de ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau 
copiii cu care se joacă în parc. Trebuie învăţat să fie deschis, să aibă o atitudine plăcută și să îşi exprime 
recunoştinţa faţă de persoanele care l-au ajutat într-o anumită situaţie.Chiar dacă nu înţelege imediat de ce 
trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“, ori să salute şi să răspundă la salut, pe măsură ce va 
creşte, copilul îşi va da singur seama că bunele maniere îl ajută pe termen lung să relaţioneze şi să 
socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia celorlalți dacă ştie cum să se comporte 
corect atunci când merge în vizită sau ne însoţeşte la un eveniment important.   

Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să și-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-
acasă reprezintă și abilitățile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. 
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să 
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o 
anumită comunitate. Bineînţeles, în cei şapte ani de acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic 
să arate că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este 
rugat. Nu este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite 
situaţii. Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om. 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a 
copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

 



Această expresie - ,,Cei şapte ani de acasă” – defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente, atitudini acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată 
,,culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare , de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj.   

Mai putem spune că educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie. Părinţii au o 
foarte mare influenţă asupra copiilor în primii şapte ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile 
valori pe care  urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte 
obiceiuri noi. Este important, aşadar, să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi 
necesare şi care îi vor ajuta să devină oameni respectuoşi şi demni de respect la rândul lor. 
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE- ACASĂ 
 

Prof. înv. primar Tanko Kinga 
Şcoala Gimn”.Domokos Pal Peter” Lunca de Sus 

 
,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 

dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald 
şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 

Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale  îndrăznelii şi ale căutării. 

Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de  acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm 
cu energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de 
podoabele pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării 
albastre şi nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul 
cuprinsul necuprins. Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii 
care ne luminează sufletele. 

Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de 
Zăpăcilă,sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea 
de seară aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de 
moş Ene.  

Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  
  

 



„CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ” 
 

Prof. înv. preşc. Ţapu Eugenia-Anişoara 
Grădiniţa cu P.N. Nicoreşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi 

 
 “Cei 7 ani de acasă” reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 

a copilăriei. Regulile de comportament şi educaţia oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului sunt 
definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, să 
citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă, etc. “Cei 7 ani de acasă” sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

Voi prezenta câteva reguli esenţiale în educaţia şi creşterea copilului până la 7 ani: 
 Învaţă-l să se poarte frumos!; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 

exemplului. Părinţii trebuie să fie un bun exemplu având în vedere cât de puternic este spiritul de imitaţie 
al copilului.   

 Stabileşte şi impune reguli şi limite în comportamentul copilului! 
 Comunică cât mai mult cu el! - comunicarea este secretul unei relaţii solide între părinţi 

şi copii; limitează timpul petrecut la televizor sau calculator şi concentrează-te în educaţia lui pe arta 
conversaţiei. Neacordându-i atenţia cuvenită pentru ceea ce face bine, neinsuflându-i încrederea în sine, 
contribuiţi la dezvoltarea sentimentului de inferioritate al copilului. Rolul părinţilor este de a-l ajuta pe 
copil să-şi construiască o bună imagine de sine care să persiste pe întreaga durată a vieţii. Încurajaţi-i 
spiritul de iniţiativă şi perseverenţă. Daţi-i posibilitatea să depăşească singur unele situaţii dificile, 
făcându-l astfel mai puternic. Cooperaţi cu el şi nu intraţi în competiţie. Daţi-i sarcini pe care ştiţi că le 
poate îndeplini. Pentru o cât mai bună colaborare cu copilul trebuie să fiţi: un bun ascultător, flexibil, 
realist, capabili să zâmbiţi, capabili să cooperaţi.  

 Învaţă-l să iubească lectura şi cărţile! - începe încă de când e bebeluş să-i citeşti poveşti, 
apoi, treptat, lasă-l pe el să le exploreze până când învaţă să citească şi să se bucure singur de ele. 

 Lasă-l să se bucure de copilărie! - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme, 
permite-i copilului să socializeze, să se distreze şi relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. 

 Nu abuza în niciun fel de copil !- fizic, emoţional, verbal, etc.; evită educaţia cu "palma 
la fund" şi concentrează-te pe disciplina pozitivă. Modul nostru de a vorbi cu copiii şi cuvintele pe care le 
folosim pentru a comunica cu ei sunt deosebit de importante pentru încrederea în sine, sănătatea 
emoţională şi puterea copiilor noştri. Este o legătură de netăgăduit între cuvintele pe care noi le folosim, 
atitudinea şi rezultatele pe care le vor avea în viaţă. Sunt cuvinte care dau putere şi cuvinte care rănesc. 
Cuvinte care pot educa sau ruşina, încuraja sau dojeni, pot înălţa sau pot coborî moralul unui copil. Iată 
care sunt cele mai rele şapte lucruri pe care le poţi spune copilului tău:  

 
1. Dacă nu te opreşti, plec şi te las aici!  
2. Ar trebui să-ţi fie ruşine!  
3. Nu ne-am dorit niciodată să te avem!  
4. Tu esti cauza divorţului nostru!  
5. De ce nu poţi fi şi tu ca fratele/sora ta ? 
6. Lasă-mă să fac eu asta pentru tine ! 
7. Pentru că am zis  eu, de aia ! 
 Învaţă-l să-şi exprime emoţiile şi sentimentele!- numai aşa va reuşi să rezolve conflicte 

pe cale paşnică şi să-şi controleze impulsurile sau să renunţe la agresivitate. 
 Învaţă-l să spună mereu adevărul! - şi aceasta este o lecţie pe care o învaţă cel mai bine 

de la tine; copilul imită ceea ce vede şi aude în jurul lui. Primul pas este să ne învăţăm copiii să 
recunoască adevărul şi să-l privească în faţă, chiar şi atunci când este incomod pentru ei. Vrem să fie 
capabil să ne relateze cu acurateţe şi întotdeauna ce s-a petrecut într-o situaţie dată sau ce anume au facut 
ei. Îi putem ajuta creând un mediu în care să fie preţuiţi pentru că spun adevărul, chiar şi atunci când au 
făcut ceva rău, fără să suporte consecinţele. Copilul nu recunoaşte adevărul pentru:  

• a nu supăra pe celălalt;  
• pentru a se bucura de un avantaj; 

 

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Educatia-copilului-a729.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Top-6-bune-maniere-la-copii-Cum-ii-ajuti-sa-le-invete-a7429.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/comportament/Stabilirea-si-impunerea-regulilor-la-copii-a7368.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comunicare-4-5-ani/5-moduri-de-a-intari-relatia-parinte-copil-a8426.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comunicare-4-5-ani/5-moduri-de-a-intari-relatia-parinte-copil-a8426.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html
http://www.copilul.ro/copii-6-11-ani/activitati-pentru-scoala/Cum-sa-i-faci-pe-copii-sa-citeasca-cu-placere-a5390.html
http://www.copilul.ro/copii-1-2-ani/ingrijire-copii-mici/Lasa-copilul-sa-se-bucure-de-copilarie-a8079.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Invata-copilul-sa-isi-exprime-emotiile-si-sentimentele-a7283.html


• pentru a evita o pedeapsă.  
   Înainte de a învăţa că nu trebuie să mintă, toţi copiii experimentează minciuna. Deşi copiii, în 

general, nu înţeleg că minciuna nu este bună, acesta este un moment bun ca părinţii să înceapă să-i înveţe 
ce înseamnă să spui adevărul. Determinaţi-vă copilul să aibă încredere în dumneavoastră indiferent ce ar 
face. Lăudaţi-l întotdeauna atunci când spune adevărul. Ajutaţi-l să găsească soluţia la orice problemă în 
legătură cu care a minţit. Stabiliţi împreună nişte reguli pentru ca greşeala să nu se mai repete.  

  Petrece cât mai mult timp cu micuţul tău! - fii un părinte implicat şi devotat, iar “cei 7 
ani de acasă” vor oglindi efortul şi calitatea timpului petrecut cu el. 

  Iubeşte-l necondiţionat şi arată-i zilnic asta! - iubeşte-l indiferent de note, de cum  
arată, de performanţele intelectuale, fizice sau de altă natură. Nu glumi pe seama lui, nu îi pune porecle şi 
spune-i zilnic că îl iubeşti. Demonstrează-i acest lucru prin gesturi tandre (sărutări pe frunte, obrăjori, 
îmbrăţişări, etc.). Dragostea trebuie să fie întodeauna necondiţionată, nu oferită drept recompensă pentru 
buna purtare. Cu toate acestea, acceptarea necondiţionată a copilului nu înseamnă şi tolerarea unui 
comportament inadecvat sau iresponsabil. Copiii au nevoie de o asigurare de natură fizică alături de vorbe 
ca:,,te iubesc”. 
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NECESITATEA FORMĂRII EDUCATORULUI-PĂRINTE 
 

Proiectul Educațional Național ”Cei șapte ani de acasă!” 
Țapu Marinela 

 
Educația pentru viața de familie începe din familie, prin exemplul permanent al membrilor ei. Ea 

continuă în școală, unde, începând de la anumite vârste, trebuie să se facă în mod intenționat și științific. 
Se completează apoi în viață, pe toată durata ei, prin experineță proprie, în mod spontan dar și organizat, 
prin participarea conștientă a părinților la multiple forme și surse de pregătire în acest domeniu inițiate și 
puse la dispoziția lor în societate.  

Scopul formelor organizate este de a furniza părinților atât cunoașterea îndatoririlor ce descurg din 
rolul de părinte, cât și cea a căilor și mijloacelor științifice care să-i ajute în activitatea practică de educare 
a copiilor. 

Școala părinților are următoarele sarcini: 
- să informeze, dând părinților cunoștințe din domeniul igienei infantile, psihologiei copilului, 

pedagogiei familiale și cunoștințe cu privire la evoluția și progresul tehnicii contemporane, care pun la 
dispoziția familiei mijloace moderne de educație. 

- să formeze, influențând personalitatea părinților în continuă transformare sub multiplele exemple 
ale vieții, modificându-le în așa fel sistemul de idei și convingeri, încât să nu mai existe conflicte pe 
planul relațiilor familiale și influența personalității părintelui asupra copiilor să fie totdeauna pozitivă. 

- să militeze ca ambianța familială să devină un adevărat mediu educativ, prin păstrarea stimei între 
soți, prin egalitatea sarcinilor și sentimentul responsabilității comune în creșterea și educarea copiilor.  

Dacă cea mai mare parte a părinților sunt conștienți de sarcinile ce le revin în educarea copiilor și se 
străduiesc să se informeze, mai sunt încă foarte mulți care nici măcar nu-și pun această problemă. 
Pregătirea lor în vederea îndeplinirii rolului de părinte nu-i preocupă fie din cauza unui nivel cultural 
scăzut, fie din nepăsare. 

Părinții conștienți cer mai multe cărți și broșuri care să-i ajute în această acțiune pe care o socotesc 
”treabă grea, pentru care se cere pregătire” și recunosc că sarcinile educației în familie sunt astăzi 
complexe. 

 
Bibliografie: 
Bătrânu E., Educația în familie, Editura politică, București, 1980.  

  

 



NOI SI CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

Prof.inv presc-Tarahoi Valentina 
 
Cei sapte ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii si educatorii o ofera copiilor 

in prima parte a copilariei.Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7ani 
de viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea ca adult.Educatia unui copil nu consta numai in a-l 
invata sa scrie,citeasca si  devina un bun exemplu la scoala. 

.Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare:sociala,psihologica,intelectual,-
cognitiva,etc.Cei 7ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile 
cu ceilalti. 

Inceputul scolii este un mod sigur un eveniment care umple deemoti inimile multor copii.Acum 
copilul invata cum sa relationeze adecvat cu altii,cum sa se organizeze,ce inseamna sa respecti un 
program,invata sa ia decizii,sa-si stapaneasca anumite dorinte,sa renunte la o serie de lucruri, sa 
socializeze,sa se integreze in colectivitate-sa se adapteze-intr-un cuvant.Asemenea unui ritual 
anual,inceputul anului scolar este un moment bun sa ne intrebam;ce putem face pentru ca acest nou an sa 
fie mai productiv din punct de vedere scolar mai placut in punct de vedere social si cu progrese cat mai 
vizibile in relatiile copiilor cu lumea.Cuvintele cele mai des intalnite in educatia copiilor ,inca de cand 
trec pragul varstei de 1an pare sa fie:”nu pune mana acolo,nu ai voie,nu te duce acolo,etc”. 

Le interzicem de mici sa invete ce este lumea……in loc sa le-o aratam si s a intelegem alaturi de ei  
ca toate actiunile noastre au o explicatie si ca suntem rezultatul a  ceea  ce facem.,Prin povesti de 
exemplu,ii poti insufla valorile pe care doresti sa le transmiti copiilor.Educa-I gustul pentru libertate si 
invata-l sa indrazneasca.Invata-l care are voie orice atata timp cat respecta legea,morala si normele 
bunului simt. 

Invata copilul sa fie punctual,sa pretuiasca timpul propriu si al altora.Copiii preiau prin 
comportament ceea ce vad.Este de preferat sa evitam vocile ridicate,tensiunea ,nemultumirile exprimate 
in mod violent,reprosurile sau cuvintele urate.Chiar daca a doua zi acestea nu se vad neaparat in 
comportamentul copilului cu timpul isi vor pune amprenta asupra personalitatii lui de mai 
tarziu.Discutiile aprinse si zgomotoase ii vor crea impresia  ca totul se rezolva prin confruntare.Sa nu ii 
lezam demnitatea in fata colegilor.Sa-I invatam sa imprumute lucrurile ,sa le ceara folosind “te rog” si sa 
multumeasca la inapoiere. 

Lectiile esentiale din primii 7 ani de viata sunt: 
*Rabdarea –cand il invatam pe copil sa astepte linistit,  sa isi urmeze scopul cu perseverenta ,sa nu 

bata din picior pentru  ca “toate”I se cuvin doar lui……am pus o piatra extraordinara  la temelia 
caracterului sau. 

*Bunatatea-una din primele lectii pe care I le-am dat fiului meu ,si a prins ,in parte pentru ca a vazut 
exemplul in familie,in parte datorita firii lui sensibile,a fost sa nu rada niciodata de nimeni.L-am invatat 
sa se poarte frumos cu copiii ,mai ales fata de cei cu nevoi speciale ,sa nu rada ,ci sa poarte de grija. 

*Sa nu invidieze-cunoasteti adulti care reusesc sa aiba o relatie omeneasca cu cineva doar atunci 
cand respectivul este …un pic mai prejos decat ei?Altfel sunt rosii de invidie.Noi,ca educatori ,parinti 
trebuie sa fim cu luare aminte ,sa nu comparam,sa nu incurajam excesiv spiritul de competitie.Cel mic e 
bine sa invete ca isi este sufiecient siesi exact asa cum este iar darurile si avantajele altora nu-I vor stirbi 
din calitatile lui. 

*Buna cuviinta-este una din lectiile de la sine intelese pentru ca cei sapte ani de acasa.Insa doar o 
mama va poate spune cat de dificil e ea de predat,cat de multa consecventa iti trebuie sa ii predai copilului 
bune maniere,respect pentru oameni si bunurile lor si o purtare frumoasa in public.Din nou,pilda 
,comportamentului parintilor va vorbi maimult decat o mie de cuvinte. 

*Sa nu ii urmareasca doar propriul interes-de obicei ne invatam copiii sa faca orice ca sa le fie 
bine,iar un astfel de sfat pare ciudat.Atunci cand il invatam pe cel mic sa vada si folosul celuilalt,sa 
lucreze in echipa,sa se bucure de binele  celui de langa el,intr-un cuvant ,sa fie altruist si empatic,i-am dat 
un dar nepretuit pentru toata viata!L-am invatat sa semene samanta de prieten. 

*Autocontrolul-este una din cele mai pretioase lectii.Ce bine ar fi daca toti am reusi sa ne-o 
insusim! 

 



*O gandire optimista-iata inca o lectie care se prinde din “zbor”.Cand in casa si clasa pluteste 
optimismul,copilul va invata sa gandeasca pozitiv,prin imitatie.Reversul e valabil. 
  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF.IN INV.PREŞCOLAR:ŢĂRAN IULIANA-FLORINA 
GRĂDINIŢA ,,VOINICEL”TOPLIŢA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Cei şapte ani de acasă sau rolul familiei în dezvoltarea elevului 
 

prof.Ţăranu Otilia-Maria 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru”, Mărgineni, jud. Bacău 

 
Structura “cei şapte ani de-acasă” este folosită, în general, în enunţuri negative, pentru a caracteriza 

un comportament inadecvat, care ar dovedi, în sine, lipsa de preocupare a părinţilor faţă de copil în ceea 
ce priveşte gradul de adaptare, respectiv aplicarea unor norme sociale de conduită.      

Un prim argument pentru a susţine faptul că această expresie este desuetă vine chiar din realitatea 
conform căreia un copil este introdus în sistemul educaţional cu mult înainte de împlinirea vîrstei de şapte 
ani, ceea ce provoacă un transfer de responsabilitate-atribuită anterior exclusiv membrilor familiei- către 
cadrul didactic de la nivel preşcolar, iar apoi-cadrului dididactic de la învăţământ primar. Dacă la vârsta 
preşcolară, elevul intră în sistem cu un anumit bagaj de natură socială- noţiuni de vestimentaţie şi igienă, 
reguli elementare de politeţe, folosirea unui limbaj dezvoltat, care să îi permită comunicarea facilă cu cei 
din jur, un minim de cunoştinţe legate de lumea din jur- dar, mai ales, un bagaj emoţional care îi permite 
să se exprime, să se controleze sau să să relaţioneze cu alţi copii de vârsta lui; la intrarea în următorul 
nivel, mult mai apropiat de vârsta de şapte ani, i se va solicita inclusiv un „portofoliu” de cunoştinţe de 
nivel ştiinţific, teoretic, pe lângă aptitudinile şi abilităţile amintite anterior- şi acestea la un grad mai înalt 
de dezvoltare. În acest sens, familia nu mai e singura responsabilă pentru dezvoltarea copilului până la 
această vârstă, ci inclusiv sistemul educaţional. 

În al doilea rând, stabilirea vârstei de şapte ani ca reper pentru un anumit grad de dezvoltare socială 
a unui copil este total inadecvată-din nou-prin raportare la gradul de iniţiere a acestuia în sistemul de 
învăţământ, întrucât această vârstă reprezintă abia începutul „carierei” didactice a elevului.  Elevul 
şcolarizat va fi capabil să recunoască, să aplice sau să fie familiarizat cu reguli sociale din domeniul 
bunelor maniere, dar abia introducerea lui în sistemul educaţional îl va ajuta să aplice norme de conduită 
necesare în sala de clasă, norme care acasă nu pot fi decât teoretizate, şi mai dificil practicate efectiv.  

Astfel, considerăm că folosirea acestei sintagme nu mai cunoaşte raportare la actualitate, deoarece 
familia are rolul de a fixa nişte repere generale de conduită, în timp ce, în prezent, revine şcolii şi cadrului 
didactic sarcina de a particulariza, exemplifica şi de a pune în practică  aceste noţiuni, prin plasarea 
elevului în diferite situaţii menite sa-l provoace sau sa-i testeze aceste aptitudini şi abilităţi.  
  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof. înv. primar TARBĂ IONELA GINA 
Școala Gimnazială Finta, Județul Dâmbovița 

 
Motto: ,,Politețea nu costă nimic, dar cumpără orice!” 
 
A avea cei șapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectuos și cu bună cuviință tot timpul, în 

orice situație, cu toată lumea: cu părinții, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii, cu cei 
cunoscuți, dar și cu cei necunoscuți. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Un lucru este clar: nu ne naștem manierați.Bunele maniere se învață prin exemplele din jur. În 
ultimul timp nu se mai vorbește doar în cazul copiilor de,, cei 7 ani de acasa”, ci și în cazul adulților. O 
problemă destul de serioasă, deoarece acești adulți au la rândul lor copii, care au nevoie să învețe anumite 
reguli de comportare în societate și formule de politețe. Exemplul personal este extrem de important în 
dezvoltarea copiilor. Cei mici imită comportamentul părinților, așa ca este necesar să le oferim dovezi de 
respect și politețe. 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane  
într-un context anume, însă, educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, 
defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune 
amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de 
la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti 
factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la 
lumea din jur. 

Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze. El trebuie 
să înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi, iar asta nu e doar  răspunderea părinţilor, ci și a noastră, a 
cadrelor didactice si a societații, prin oferirea de exemple,,sănătoase”. El trebuie obişnuit de mic cu 
bunele maniere. Sunt cheia către succesul lui social. 

Lucrând cu copiii din învățământul primar si făcând oferta de Curriculum la decizia școlii, printre 
alte opționale am avut si opționalul,, Mici, dar manierați”, care s-a bucurat de un success adevărat. 
Opționalul s-a derulat pe parcursul a doi ani școlari, având ca teme: Salutul, Bunele maniere la masa, În 
vizită, În excursie,La teatru, Cum sa fiu politicos, Respectul de sine, Respectul pentru ceilalți,Ținuta, Cum 
mă îmbrac în diferite ocazii, Despre cadouri. Activitatea dominatoare în cadrul orelor era jocul de rol. 
Eficiența acestui opțional este demonstrată de purtarea copiilor și de vocabularul folosit, atât în procesul 
instructiv educativ si activitațile extracurriculare, cât si in mediul de joaca si în familie, pe strada, printre 
prieteni și vecini, printre necunoscuți.   

Este adevărat că lumea din jur se schimbă continuu și în graba de a reuși cât mai mult uităm deseori 
să fim politicoși. Politețea este o calitate care face omul mai frumos, indiferent de funcția pe care o deține, 
de vârsta pe care o are, de opțiunile politice și religioase și de puterea financiara a fiecăruia. 

 
Bibliografie: 
„Cum să ne crestem copiii?” , Danion Vasile, Editura Sophia, București, 2012 
,,Cum să fiu politicos”  Constanța Cuciinic , Editura Aramis, 2003 

  

 



,,Cei șapte ani de acasă” 
 

Profesor învățământ primar Tărîță Carmen 
Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei, Suceava 

 
,,Cei șapte ani de acasă” este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor. De foarte 

multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei persoane ori a unui 
copil ne gandim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-acasă”. Replicăm 
astfel considerând că nu a primit o educatie potrivită ori nu și-a însușit diverse norme ori reguli de 
politețe, in special.  

De aceea, este important cum sunt transmise aceste informații, de către cine și în ce mod Se numesc 
„cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în special pană la vârsta 
de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.Din perspectivă proprie, anii pe care îi 
petreci alături de părinții tăi sunt cei mai importanți, mai ales primii, când înveți ce este viața de fapt și 
cum trebuie să treci prin ea.În primul rând, orice părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului, încă din 
primele zile de viață, o atenție sporită. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel 
responsabil pentru a-i explica diverse lucruri ființei nou născute.  

Expresia definește  tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în 
primii șapte ani de viață. Aceasta perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, fiind una din 
perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de 
informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini. Acești șapte ani de acasă îi 
arătăm în societate, când vorbim cu una sau mai multe persoane, cum ne comportăm cu ele, sau când pur 
și simplu suntem puși într-o situație mai delicată.Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de 
şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor 
părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va 
cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. 
Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai 
copilului.Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici 
în felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a 
cărei amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în mediul şcolar.  

Ce pot învăța copiii în cei șapte ani? 
– deprinderi de autoservire 
– curățenie si exprimarea propriilor nevoi 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative 
– bune maniere  
– limbaj corect transmis 
– modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător  
– perseverenta in realizarea uneri sarcini 
Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții:  
– altruismul 
– cooperarea 
– atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.  
Educaţia copiilor în familie este foarte importantă, dar, din păcate, astăzi nu se mai realizează aşa 

cum trebuie. Grijile de zi cu zi îi copleşesc pe părinţi, aceştia muncind în cea mai mare parte a timpului, 
pentru a asigura un trai decent familiei. Toate acestea se dovedesc a fi, până la urmă, în detrimentul 
copiilor. Copiii sunt, de la o vârstă fragedă, destul de rebeli şi cei mai mulţi nu fac dovada unei educaţii 
straşnice, în familie. Aceasta este cauzată şi de faptul că unii copii sunt făcuţi de părinţi mult prea tineri 
sau de nişte părinţi maturi, mult prea ocupaţi. Nu putem vorbi de educaţia copiilor dacă părinţii nu sunt 
educaţi. 

 



În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani.  

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Victor, Tarcovnicu (1975). Pedagogie generală, București, Editura Facla. 
 2. Nicolae, Mărgineanu (1973). Conditia umana, București, Editura Științifică. 

  

 



CEI 7 ANI DE-ACASĂ 
 

PROF. INV.PRESC. TARNARUTCHI MARILENA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT. NR 3 

LOC. BABADAG, JUD. TULCEA 
AN SCOLAR 2017-2018 

 
Încă din primele clipe de viață, copilul iși deschide ochii și încearcă să surprindă, din ce în ce mai 

clar, lumea din jurul lui: mai întâi pe mama- părinții, apoi casa părintească, obiectele, plantele și 
animalele, curiozitatea îndemnându-l spre întreg pământul și chiar dincolo de el. Cum ar fi copilul fără 
alinările mamei, fară sânul cald alături de care simte liniștea, simte confortul, simte fericirea și siguranța? 
Așadar, mama și mediul familial sunt cele care îi trezesc primele sentimente, primele gânduri, dorințe, 
primele bucurii. Tot acasă copilul este încurajat să facă primii pași: îmvață să meargă, dar și să iasă în 
societate: mama îi prezintă lumea, casa, strada, copiii, parcul cu jocuri, etc. De acasă copilul capătă 
încurajări să cunoască lumea „cea mare”.  

Copiii caută să pătrundă în lumea care-i inconjoară, să îi cunoască toate tainele și să îi deslușească 
misterele. Ei sunt CURIOȘI.  Și, mânați de curiozitate,  își manifestă  pe chipurile voioase plăcerea și  
entuziasmul în tot ce este nou pentru ei.  SOCIETATEA, GRĂDINIȚA, FAMILIA, cu valențe largi 
despre tot ceea ce se petrece în jurul nostru, le ofera  tot  sprijinul de care au nevoie , le satisface 
curiozitatea și nevoile de învățare  în perioada timpurie  și nu numai. 

La vârsta antepreșcolară și preșcolară, copiii sunt conduși de senzații- vor să pipăie, să vadă, să 
audă, sunt atrași de forme și culori.... Apoi, ajunși la vârsta „de ce-urilor”(cand?, cum?, unde?), ei 
manifestă o curiozitate și o dorință deosebită de explorare a realității înconjurătoare. Contactul nemijlocit 
cu natura oferă copiilor multiple și noi posibilități de cunoaștere a unor aspecte, a legăturilor dintre 
acestea, a cauzelor care le determină, a urmărilor pe care le au. Copiii trebuie sprijiniți în înțelegerea 
corectă și sănătoasă a societății, a naturii, a darurilor de neprețuit pe care, cu generozitate, le oferă. 

Curriculumul pentru învățământul preșcolar promovează conceptul de dezvoltare globală a 
copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii. Din această perspectivă, DOMENIUL DE 
DEZVOLTARE COGNITIVĂ  vizează abilitătile copilului de a înțelege relațiile dintre obiecte, 
fenomene, evenimente și persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice și cunoștințe elementare 
referitoare la lume și la mediul înconjurător prin cunoașterea  și înțelegerea lumii (lumea vie, Pământul, 
Spațiul, metode științifice). 

Copilul intră în gradinită în grupa mică însoțit de un bagaj de comportamente pe care le capătă din 
mediul familiei sau ambientul în care a petrecut primii ani de viață. Primele zile de acomodare ne oferă 
prilejul de a-l cunoaște. Copiii care au fost înconjurați de iubire, de atenția parinților manifestă încredere 
în forțele proprii. Cei care sunt încurajați, îngrijiți și apreciați de părinți manifestă siguranță și deschidere 
spre cunoaștere, spre nou. Comportamentul părinților acasă, reacțiile și sentimentele pe care aceștia le 
manifestă în prezența copiilor se reflectă ăn comportamentul copiilor în diferite situații scolare. Copilul 
învață de acasă ce e bine și ce e rău, fiind îndrumat de părinți. La grădiniță, acest comportamnet este 
dezvoltat prin convorbiri pe baza unor situații create de educatoare sau inventate de copii, prin 
intermediul poveștilor cu morală sau personaje cu caracter pozitiv sau negativ ce scot în evidență trăsături 
de caracter. Copilul face asocieri între aceste situații, cu cele discutate și cunoscute acasă, în familie.  

Copiii învață să împartă jucăriile, să comunice între ei atunci când lucrează în grupuri mici, să 
asculte pe cel de lângă el, să își exprime propria părere fără a contrazice pe celălalt creând situații 
conflictuale. Toate aceste comportamente sunt influențate de atitudinea din mediul familiei. Părintele 
trebuie să îi acorde atenție copilului acasă, tratându-l cu interes și maturitate, implicându-l în rezolvarea 
unor probleme, atât cât poate acesta să perceapă.          Copilul își va exprima emoțiile dacă mama/tata fac 
acest lucru: după o zi de muncă povestesc cum se simt- au avut satisfacții sau sunt obosiți sau 
entuziasmați. Doar așa copilul va învăța să povestească acasă ce activități fac la grădiniță sau la grădiniță 
va împărtăși noutățile și bucuriile din viața de familie.  

Se desfășoară tot mai mult în grădinițe activități de educație financiară. Este un aspect necesar în 
integrarea și adaptarea copilului în societatea de astăzi. Însă perceperea acestor noțiuni este ușor înțeleasă 
dacă copiii sunt implicați în gestionarea banilor în familie. Sunt copii care se tăvălesc pe jos într-un 

 



magazin dacă părintele nu îi oferă ceea ce acesta dorește. Acest lucru se întâmplă deoarece părintele nu 
impune reguli copilului, acasă. Pe de altă parte, aceste reguli trebuie să fie însoțite de explicații care să 
vizeze urmările care sunt determinate de comportamentul negativ sau pozitiv al acestuia. De asemenea, 
părintele poate purta discuții permanente, zilnice, obișnuite, fără anumite situații, cum ar fi, de exemplu:  
plata unei facturi: mama deschide plicul și îi spune copilului că trebuie să plătească telefonul/ lumina, etc, 
atunci când va primi salariul; atunci, copilul este informat că banii merg spre un angajament ce trebuie 
îndeplinit, în caz contrar urmând consecințe negative. O altă situație este aceea în care mama poate purta 
discuții cu copilul înainte de a pleca la cumpărături: fac lista de cumpărături împreună, numără banii, 
stabilesc de acasă ce își pot permite să cumpere, astfel încât, copilul înțelege și se comportă adecvat.  

Sunt părinți care se întreabă de ce copilul ascultă la gradiniță și acasă nu poate fi controlat. Sunt 
multe motive, însă, din proprie experiență am observat că mulți părinți nu crează contact vizual cu copilul 
atunci când vor să impună reguli, astfel încât acestea nu ajung în câmpul auditiv pentru a fi îndreptat spre 
atenția și nivelul perceptiv al creierului.  

Exemplele de acest fel sunt numeroase și toate pun în evidență importanța educației pe care copilul 
trebuie să o primească acasă, în familie, educație care se reflectă în felul în care copilul se comportă și își 
adaptează comportmnetul la mediul educațional școlar sau la cerințele societății. Familia oferă premisele 
dezvoltării psiho-comportamentale, iar școala oferă situații complementare pentru formarea și dezvoltarea 
acestora. 
  

 



"Din dragoste pentru mama mea" 
 

Prof.înv.primar  Tașcă  Maria 
Școala Gimnazială Nr.1 Adam 

 
Exemple de bune practici, activitate desfășurata cu ocazia zilei  de "8 Martie" 
Tema activității-"Mama mea e cea mai cea " 
Scopul activitații:Determinarea priceperii și a deprinderii de a ințelege mesajele transmise    cu 

ajutorul citatelor despre mama. Realizați un desen care sa exprime mesajul unui citat ,apoi  vom așeza 
desenele voastre  int-un coșulț ,fara sa vadă fiecare mamă va identifica  desenul care îi apaține fiicei sau 
fiului .                                                    

 "Iubirea unei mame este mai frumoasa decât orice floare proaspatâ.”    ( Debasish Mridha) 
" Bratele mamei sunt facute din tandrețe si copiii dorm foarte strâns in ele.” (Victor Hugo) 
 "Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!" 
 "Mama a fost prima mea intalnire cu un inger. (Neale Donald Walsch 
 Tema activtății-Rimă pentru mama  
 Scopul activității- Determinarea priceperii de a completa versurile poeziei cu rimele potrivite  
Pentru ………..mamico 
Ti-am cules ……….. 
Cat de mic il vezi, …… 
Toata primavara-n …… 
Dar ca dragostea s-o …… 
Cum in inimioara-mi …… 
Langa ghiocel, ……. 
Un sarut acum …... 
Priviţi atent fiecare vers al poeziei ,găsiți si completați versurile poeziei  cu cuvintele potrivite 

Acordaţi un titlu potrivit  poeziei.. 
 
BiIbliografie: www.google.ro  

  

 



CEI  ŞAPTE  ANI  DE ACASĂ 
 

TĂTARU MIHAELA 
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 MIHĂILENI JUD. BOTOȘANI 

CLASA PREGATITOARE și a II a 
 

 
Familia , in orice societate , joaca rolul cel mai important in formarea si socializarea copilului , 

deoarece ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si 
sociale si implinite etapele intregului sau ciclu de crestere . Parintii sunt primii educatori din viata 
copilului , educatia primita de acesta pana la sapte ani , fiind determinanta pentru dezvoltarea sa ulterioara 
, fiind , in primul rand , cadrul existentei biofizice al dezvoltarii copilului , principalul obiectiv al familiei 
trebuie sa fie ,  pastrarea sanatatii , cresterea normal si calirea organismului . Un anumit regim igienico-
sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase , inseamna asigurarea unui program zilnic care trebuie sa 
respecte orele de somn , activitate ,joc , plimbare , masa . Dar copilul nu are nevoie numai de adapost , 
hrana si haine , familia si caminul reprezinta pentru copil si “scoala  primilor ani ” in care se pun bazele 
viitoarei sale constiinte , al e tuturor trasaturilor care il vor defini ca om intreg , ca persoana cu statut 
social . Parintii reprezinta primii mentori reali in viata copilului , furnizandu-i primele repere de orientare 
in lume , primele informatii si invataturi despre lucrurile si fenomenele din natura si din societate , 
primele sfaturi , norme si reguli de conduita. 

Parintii trebuie sa devina constienti de influienta pe care o exercita in viata copilului , sa cunoasca 
ca educatia data propriului copil este diferita de cele precedente , ca societatea viitoare va fi diferita de 
celelalte , iar copilul trebuie pregatit corespunzator . Incepand cu primii ani de viata , copilul preia de la 
parinti gesturi , atitudini , limbajul ,exemple de comportament positive ca : sarguinta , cinstea , politetea , 
sociabilitatea , initiative creatoare , dispozitia de colaborare       Toate acestea cer calm , intelegere , 
rabdare , dragoste fata de copil . Nu frica , nu teama trebuie sa-l determine pe copil sa faca fapte bune . 
Pentru a descoperi binele trebuie sa existe un cod de conduit bazat pe egala respectare atat de copil cat si 
de parinti .  

Gresesc acei parinti , care ii interzic copiilor de a apuca , de a desface jucariile , de a le pipai , a le 
privi si chiar de a le izbi . Activismul precum si curiozitatea acuta de a cerceta tot ce-l inconjoara trebuie 
stimulate , incurajate , intelegand copilul ca pe o fiinta autonoma . Cultivarea dragosteai fata de frumos se 
realizeaza tot in familie prin pregatirea bunului gust al copilului fata de tinuta si locuinta sa , precum sic 
ea de frumusetea in comportare si relatie cu cei din jur. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă 

,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 
dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald 
şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 

Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 

 



nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale  îndrăznelii şi ale căutării. 

Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de  acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm 
cu energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de 
podoabele pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării 
albastre şi nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul 
cuprinsul necuprins. Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii 
care ne luminează sufletele. 

Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de 
Zăpăcilă,sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea 
de seară aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de 
moş Ene.  

Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  

pentru mine, cei 7 ani de acasa  inseamna:  
1. Sa-si poata evalua obiectiv pozitia in raport cu o situatie. (Trebuie sa stie ce-i place, ce-i trebuie, 

ce poate fi un pericol, ce nu vrea sa faca, etc.) 
2. Sa stie sa isi sustina parerile si sa-si apere interesele fara a deranja pe cei din jur. (Sa 

foloseasca un limbaj politicos, sa nu se miorlaie, sa nu fie obraznica, dar sa exprime ceea ce simte, nu sa 
evite sa-si spuna parerea) 

3. Sa fie atent si implicat in ceea ce se intampla in jur, ca sa poata evita situatiile cu potential 
periculos si, ca revers al medaliei, sa poata oferi un ajutor la timp cuiva. (Incepand de la salutul 
persoanelor cunoscute, continuand cu atentia acordata traficului, pietonilor, adica sa nu mearga pe strada 
cu castile in urechi, trimitand SMS-uri, izbindu-se de alti pietoni si ignorand culoarea rosie a semaforului, 
de exemplu... iar ca ajutor, nu stiu, sa adune fructele cuiva care si-a rupt sacosa, sa urce in pom dupa o 
pisica speriata, chestii de-astea...) 

4. Sa stie sa piarda (si automat, sa-si focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar si sa castige 
cu eleganta (fara a-l umili pe cel care a pierdut) 
  

 



CEI  ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

TATIANA SPOREA    - ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAMA BUZĂULUI 
 
Să fii părinte este experiența cea mai dificilă, solicitantă și generatoare de satisfacții pe care o oferă 

viața. Este o responsabilitate uriașă să crești un copil care să devină o persoană sănătoasă și care să-și 
ocupe locul său n generația următoare.Viitorul lumii se află în mâinile oamenilor care vor ieși din copiii 
noștri. Abraham Lincoln spunea: 

,,Un copil este o persoană care va continua ceea ce părinții au început. El va sta unde stai tu și 
atunci când tu nu vei mai fi, se va ocupa de acele lucruri pe care tu le consideri importante. Tu poți să 
faci orice politică dorești, însă modul cum aceasta este pusă în practică depinde de el. El va prelua 
controlul raselor tale, statelor tale și al națiunii. El va interveni și va prelua bisericile tale, școlile tale, 
universitățile tale și companiile tale. Toate cărțile tale vor fi supuse judecății lui, laudelor lui sau vor fi 
condamnate de el. Soarta omenirii se află în mâinile lui.” 

Societatea n care trăiește copilul în primii ani de viață este familia. Înclinat spre imitație el va tinde 
să imite comportamentul, atitudinea și limbajul părinților. Din acestă cauză este necesar ca părintele să fie 
un bun model  pentru ca rezultatul imitației să fie și el bun. Tot în familie, copilul va învăța cei dragostea, 
respectul, demnitatea, răbdarea, curajul și iertarea. Știind toate acestea el va putea păsi în viață pregătit 
moral. 

Psihologii consideră că educația primită în primii ani de acasă este elementul definitoriu pentru 
personalitatea viitorului adult. Deși, actualul sistem de învățământ , permite includerea copiilor în 
grădinițe și școli la vârsta de până la șapte ani, implicarea familiei în asigurarea bagajului manierat al 
copilului aflat în dezvoltare nu poate fi exclusă. Educația copilului nu înseamnă numai să-l înveți să scrie, 
să citească, să socotească, ci înseamnă și învățarea comportamentului. Din această cauză părinții au 
obligația să acorde o atenție deosebită comportamentului, mediului social și familial în care copilul se 
dezvoltă și se formează. 

Un rol important în relația părinte- copil îl are comunicarea. Părinții trebuie să-l încurajeze pe copil 
să se exprime , să comunice dar să nu –i facă observație în public deoarece acest lucru nu face dect să 
inhibe copilul. 

Înscriindu-l  la una din formele de învățământ obligatoriu, rolul de părinte în educarea copilului nu 
s-a terminat.Este necesar ca el să facă ehipă bună cu educatoarea sau învățătoarea ca educația lui să poată 
fi continuată cu succes. 

  

 



ȘAPTE ANI DE ACASĂ - FORMĂM DEPRINDERI 
 

Prof. Consilier școlar Tatu Mirela Elena 
Școala Gimnazială ,,Dominic Stanca,, Orăștie 

 
In primii sase-sapte ani de viață, copilul dovedește mare sensibilitate, receptivitate și mobilitate. 

Înclinațiile și aptitudinile se conturează în această etapă. Copilul dovedește și o mare putere de acumulare 
si asimilare de cunoștințe. Pornind de la particularitățile ontogenetice ale copilului, familia și grădinița 
trebuie să-i asigure condiții favorabile de creștere și dezvoltare, în funcție de disponibilitățile individuale. 
Cei care nu beneficiază în familie de condiții favorabile dezvoltării lor, au șanse de recuperare, dacă 
frecventează grădinița. Aici procesul instructiv-educativ se desfășoară în funcție de particularitățile de 
vârsta și se urmărește dezvoltarea armonioasă psihofizică, se stimulează gândirea și inteligența, se 
formează deprinderile de bază. Mai importante în această etapă sunt:  deprinderile igienico-sanitare (de 
autoservire), de comportare civilizată și politete, deprinderile de ordine si curățenie. Copiii sunt antrenati 
în jocuri și activități care se desfășoară cu toata grupa și individual, folosindu-se metode și procedee 
specifice fiecărei etape de vârsta. 

Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care mai târziu, ar necesita un 
consum mai mare de energie și timp. 

Deprinderile care se pot forma la vârsta antepreșcolara si preșcolara (în familie și grădinița), 
deprinderi care, uneori poarta denumirea de "bune deprinderi" sau "cei sapte ani de-acasa". Ele reprezintă 
forma cea mai simplă a învățării de către copii a unor mișcări complexe și atitudini care vor influenâa 
comportamentul lor viitor. 

Lipsa bunelor deprinderi face posibilă instalarea unora rele. Copilului căruia nu i s-au format 
deprinderile de autoservire la timpul potrivit, așteaptă totul de la familie, de la părinți. 

De aici si necesitatea ca în familie, ca și în grădinița, să se insiste pentru formarea deprinderilor de 
bază, până ce acestea se transformă în obișnuințe. 

Deprinderea este un complex de acțiuni automatizate, bazate pe sisteme de legături nervoase 
temporare denumite "stereotipuri dinamice". "La om, orice acțiune se însușeste pe calea învățarii ca 
proces constient". Este, așadar, un moment al activității și un, efect al învățării. Pentru formarea 
deprinderilor, este nevoie de voință și de timp, de concentrare mai mare din partea copilului, la ceea ce 
are el de făcut, ca, apoi, printr-un exercitiu sustinut, să se ajungă la automatizarea mișcărilor și exercitatea 
lor într-o anumită succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor acțiunilor, precum și 
eliminarea mișcărilor de prisos, care cer un mare consum de energie. 

Pentru a se ajunge la automatizarea mișcărilor, acestea se repeta de mai multe ori, iar pe măsură ce 
se formează deprinderile, se cere prelungirea treptată a intervalelor dintre exerciții. In aceasta perioadă 
deosebit de importantă este atitudinea consecventă de care trebuie să dea dovadă părinții, educatoarele. 
De exemplu, dacă, în situații similare, odata i se cere copilului să realizeze un lucru si altădată nu, dacă 
unul din adulți îi cere să îndeplinească "ceva" și altul îi cere "altceva",  procesul este îngreuiat și 
deprinderea nu se formează. De asemenea, trebuie să existe o concordanță deplină între ceea ce i se cere 
copilului în familie și ceea ce se realizează în grădiniță. 

In procesul educativ-formativ al copiilor de 3-7 ani se pot distinge trei grupe de bază de deprinderi: 
deprinderi igienico-sanitare (de autoservire); deprinderi de ordine și curățenie; deprinderi de comportare 
civilizată și de politete. 

Pentru formarea acestora trebuie pornit de la faptul că exigentele cresc treptat în raport invers cu 
aportul adultului, fapt care contribuie la dezvoltarea îndemânării și spiritului de independență ale 
copilului. De cele mai multe ori părinții preocupați de problemele profesionale și gospodărești, dimineața, 
preferă să-l îmbrace pe copil, deși nu au timpul necesar, în loc să-l lase să se îmbrace singur. Mai târziu, 
degeaba îi va reproșa comoditatea. De fapt, este vina adulților dacă copilul nu și-a format deprinderile 
elementare igienico-sanitare la vârsta preșcolară. Părinții pot să le acorde timpul necesar în zilele când 
sunt acasă dimineața, în zilele de sâmbăta și duminica, sau în zilele de concedii: dacă sunt adulți în 
familie (bunici, surori mai mari) se pot ocupa ei de formarea acestor deprinderi. Copilul trebuie să fie 
trezit cu 10-15 minute mai devreme și să fie pus să efectueze anumite operații de autoservire. Fiecare 
deprindere se compune dintr-o serie de operații, care vor fi repetate pe rând până devin acte și mișcări 
automatizate. 

 



Formarea oricărei deprinderi, și mai ales a celor igienico-sanitare, necesită din partea părinâilor și a 
educatoarelor, răbdare și mai ales un echilibru nuanțat între severitate, "toleranță" și timp. Familia are 
rolul cel mai important în formarea deprinderilor. Trebuie să-i repete copilului de mai multe ori ce are de 
făcut. "Nici o altă institutie, oricât de calificată, nu este atât de direct sensibilă la exprimarea trebuințelor, 
la manifestarea slăbiciunilor sau potențialului de dezvoltare al copilului, fiindcă nici o altă institutie nu 
cuprinde ființe legate de copil în mod atât de direct și atât de vital ca tatăl și mama. Familia ne apare mai 
curând ca un fel de mecanism reglator care permite copilului, în ciuda sărăciei sale aparente de mijloace, 
să trăiască o viață reală și uimitor de intensă, viața lui proprie". 

Colaborarea familie-creșă sau familie-grădiniță, în procesul de educare a copilului, are un rol 
deosebit, în special, în forrmrea deprinderilor igienice. Copilul își petrece cea mai mare parte din timp în 
familie, care exercită o influență deosebită asupra sa. Pe măsura ce copilul crește, asupra lui acționează tot 
mai multi factori educativi: creșa – grădinița - școala, care continuă și perfecționează educația începută în 
familie; uneori, acestea o corectează sau o îmbogățesc. 

Pe întreaga perioada a ,,celor șapte anu de acasă,, se va manifesta unitatea de vederi în cerințe, 
perseverența, răbdare, înțelegere, dar și exigență. 
  

 



ACOLO UNDE E MAMA, COPILUL CREȘTE 
 

Prof. înv. primar Tăut Anca Veronica 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

 
 Trăim, cred, în acest secol, o tensionare a paradigmei 

educației. Un fel de schimbare continuă, de flux amețitor de 
orientări, concepte, viziuni. Și nu numai. Odată cu accelerarea 
tehnologiilor, simțim că trecem, parcă, pragul dintre două lumi. 
Valorile s-au relativizat, viteza și cuantumul informației ne scapă de 
sub control, reperele se multiplică, raporturile se inversează. În cei 
23 de ani de când predau în învățământul primar, nu am întâlnit 
atâtea orientări/curente ale educației ca în ultimii 4-5 ani, atâtea 
reveniri sau renunțări. E oarecum bulversant pentru un profesor care 

încearcă să se adapteze noului, e, în același timp, bulversant și pentru 
părinții noilor generații, părinții de nativi digitali, care au un acces 

extraordinar la toate resursele online sau clasice, privitoare la educarea copiilor. Societatea nu pare decisă 
sau dispusă să mai adopte modele educaționale bine înrădăcinate în experiență sau în practică 
îndelungată, ci rulează modele care, uneori, au la bază cercetări de scurtă durată, astfel că, în experiența ta 
de profesor sau de părinte, te întâlnești zilnic cu concepte total diferite: educație Montessori, educație fără 
constrângere, educație tradițională, educație outdoor. Tot ceea ce știam despre educația gestionată prin 
recompense sau pedepse intră în declin. Cu toate acestea, articole interesante venite din școli occidentale, 
repun în discuție modele tradiționale în care autoritatea, regulile, limitele reglează problemele de educație 

ale generațiilor de copii care intră în școală. 
 Da, vorbim despre probleme de educație, acea 

educație înțeleasă ca abilități socio-comportamentale și 
afectiv-reglatorii de bază pe care un copil, considerat apt de 
școlaritate, ar trebui să le aibă la intrarea în școală: 
comportamente de receptor, de ascultare activă, de urmare 
a unor instrucțiuni simple de organizare și învățare (”follow 
the instructions”), deprinderi sociale, de relaționare pozitivă 
cu copiii de vârsta lui și cu adulții, capacitatea de 
autocontrol al emoțiilor/exprimarea emoțiilor care face 

posibilă adaptarea și integrarea într-un grup social. Din 
experiența mea de învățătoare, am constatat în ultimii ani o 

frecvență mai ridicată a comportamentelor indezirabile într-un grup școlar: copii cu dificultăți de 
relaționare, copii cu receptivitate mică la acte de comunicare, copii care au un interes scăzut pentru 
preocupări specifice vârstei (de exemplu, ascultarea poveștilor), copii care nu pot pune frână agresivității 
fizice sau verbale atunci când trăiesc emoții negative, copii care spun cu ușurință „vreau” sau „nu vreau” 
unei situații în care sunt puși, fără dorința de explorare a acelei situații, copii care nu acceptă un „nu” spus 
cu răspundere, blândețe și politețe și cu prezentarea argumentelor/consecințelor. 

De fapt, cei șapte ani de-acasă, au devenit, cu modificările de curriculum ale anului 2012, cei șase 
ani de acasă . E prea scurtă perioada, nu știu. Cert este că, încercând să stabilesc, pe baza observațiilor 
personale, niște cauze ale frecvenței mai mari a acestor comportamente, m-am lovit de această realitate 
socială a timpului nostru: absența părintelui din viața copilului și diminuarea considerabilă a timpului pe 
care familia îl petrece efectiv, în directa relaționare cu copilul. Mama este figura cea mai apropiată 
copilului. Statutul de mamă, în societatea de azi, nu e unul ușor. Dinamica socială, ascensiunea 
profesională a femeii, aportul ei la echilibrul socio-economic al familiei, a redus timpul în care copilul se 
poate bucura de prezența ei deplină. Ce înseamnă prezența deplină? Înseamnă a reînvăța să comunici cu 
copilul de azi, a fi prezent în evoluția lui, a ști să interpretezi semnalele pe care ți le dă, a fi preocupat de 
achizițiile lui cognitive mai mult decât de a-i contoriza rezultatele, a-i oferi sprijin, a-ți gestiona timpul în 
activități directe cu el (cititul poveștilor seara, jocul împreună pe covor sau în aer liber, chiar efectuarea 

Buchetul de flori pentru mama 

Ceșcuțe de cafea – daruri pentru mama 

 



temelor). Comunicarea mamă-copil se formalizează prea repede în clipa școlarizării lui, întrebările devin 
rutină (Cum a fost la școală? Ce ați învățat? Cum te-ai purtat?).  

Nu spun că școala are soluții. Școala acum învață cine este copilul digital, cum gândește el, ce îl 
interesează, ce îl motivează cu adevărat. În dorința de a crește receptivitatea părinților față de aceste 
observații personale, am inițiat câteva activități pentru părinți și copii, activități prin care să le ofer un 
sprijin: 

 TOP SECRET – formularea unui mesaj din partea părinților pentru copii la început de an 
școlar. Părinții au scris mesaje motivaționale la prima întâlnire mea întâlnire cu ei, iar copiii au citit aceste 
mesaje în ziua următoare. Au descoperit cu bucurie încurajări ale părinților, aprecierilor lor, dar și 
așteptările acestora. 

 CITEȘTE CU MINE, TE ROG, ȘI VOI CITI SINGUR! – proiect de susținere a lecturii în 
familie. Copiii au primit o lisă orientativă de lecturi, iar părinții au fost rugați să le citească împreună cu 
copiii. Cei mici au avut de realizat apoi fișe de lectură cu sarcini simple care au vizat înțelegerea textelor 
citite. 

 MESAJUL SECRET – scrierea unui mesaj pentru învățătoare. După modelul viral al unei 
profesoare americane, am rugat copiii să-mi scrie, de Ziua Mondială a Educației, mesaje în care să-mi 
comunice lucruri pe care nu au curajul să le spună părinților. Am descoperit în aceste mesaje multe 
lucruri despre viața lor interioară, dar mai ales nevoia copiilor ca părinții să își petreacă mai mult timp cu 
ei. 

Azi, în egală măsură, profesori și părinți, trebuie să ne reinventăm rolul, să învățăm împreună cine 
sunt copiii noștri, să reînvățăm cum să fim profesori buni și părinți buni pentru ei. Pentru că acolo unde 
părinții sunt prezenți, viața copilului e plină, și pentru că acolo unde e mama, copilul crește frumos și 
echilibrat. 

 
 
 
 
  
  
 

  

 



DACĂ TRĂIESC ÎN ACCEPTARE, 
COPIII ÎNVAȚĂ SĂ IUBEASCĂ 

 
Prof. înv. Primar TĂUT CRINA LAVINIA 
Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Oradea 

 
Tematica celor șapte ani de acasă este vastă. Se referă la atăt de multe aspecte, însă eu consider că o 

importanță foarte mare îl are exemplu pe care îl dă părintele copilului său, educația pe care o primește 
copilul acasă, după cum spunea și Aristotel ”cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât 
cei care le dau viață. De aceea, pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i”.   

Am spus de nenumărate ori că a fi părinte, evident a fi un părinte adevărat, este cea mai grea 
meserie din lume. Acestă calitate a unei persoane nu se referă doar la faptul de a-i asigura și satisface 
copilului trebuințele, nevoile de bază. Se referă și la acel aspect de a fi un bun exemplu. ”Copiii învață 
ceea ce trăiesc”spunea Dorothy  Law Nolte în cartea sa, subliniind faptul că părinții exercită o influență 
primordială asupra copiilor prin intermediul exemplului propriu, devenind astfel modelul lor în viața de zi 
cu zi. Astfel dacă trăiesc în încurajare ei învață să fie încrezători, dacă trăiesc în toleranță învăță răbdarea, 
dacă trăiesc în laudă învață prețuirea , dacă trăiesc împărțind cu ceilalți învață sa fie generoși sau dacă 
trăiesc în acceptare copiii învață să iubească. 

Atunci când ne iubim copiii din tot sufletul și îi accetăm necondiționat, ei înfloresc. Dragostea este 
solul în care cresc, soarele care le determină direcția, apa care le hrănește dezvoltarea. Ei au nevoie de 
dragoste din clipa în care se nasc, ba chiar dinainte. Nou-născuții sunt total dependenți de căldura, 
afecțiunea și atenția părinților, adulților. Pe măsură ce se maturizează, copiii continuă să se bazeze pe 
părinții lor, pentru ca aceștia să le arate încontinuare că îi iubește și îi sprijină în tot ce fac. Nu este 
suficient să le spui copiilor ”te iubesc”, ci trebuie să le și arătăm prin fapte acest lucru. Sunt cei  trei ”A” 
ai dragostei: acceptare, afecțiune și apreciere. Copiii trebuie să trăiască într-un mediu care să le dea 
certitudinea că vor fi mereu acceptați și iubiți în ciuda defectelor lor. Iubiți astfel, ei vor putea să se 
maturizeze afectiv, devenind capabili să iubească la rândul lor.  

Rădăcina cuvântului ”acceptare” înseamnă ”a aduce la sine”- a primi. Îi învățăm pe copii că sunt 
doriți și iubiți și le transmitem dragostea prin zâmbete, îmbrățișări, sărutări, mângâieri zi de zi din 
copilărie și chiar până la maturitate. Ei trebuie să înțeleagă că acceptare, dragostea pe care le-o purtăm nu 
e condiționată de realizările sau conformarea lor la cerințele noastre. Dragostea este întotdeauna 
necondiționată, nu o oferim drept recompensă pentru buna purtare sau de exemplu pentru că au luat o 
notă mare. Adulții nu trebuie să amenințe niciodată cu suspendarea sau retragerea dragostei lor sau să 
pună condiții de genul ” nu te iubesc dacă...”, ”am să te iubesc atunci când...”. Sunt unii părinți care se 
tem că dacă își acceptă necondiționat copiii, aceștia nu vor avea ”nimic care să le motiveze eforturile”. 
Dar e bine să știe de mici să lupte pentru țelurile și realizările lor, dar nu pentru dreptul fundamental de a 
fi acceptați și iubiți de părinți.  

 Când îi acceptăm necondiționat, renunțăm la orice tendință de a le schimba firea, de a schimba ceea 
ce sunt. Evident că acceptarea necondiționată nu înseamnă și tolerarea unui comportament inadecvat sau 
iresponsabil. Există si reguli, limite pe care copiii trebuie să le respecte, să țină cont de ele.  

Afecțiunea manifestată este vitală pentru orice copil. Felul în care mami și tati își arată dragostea 
unul pentru celălalt, poate oferi un model solid de acceptare și dragoste în viața de familie. Copiii sunt 
observatori atenți, tot ceea ce văd în familie aplică și ei în viață. Exemplul oferit de părinți prin interacția 
zilnică devine adesea șablonul relațiilor pe care copiii le vor stabili la rândul lor când vor avea o relație, o 
căsnicie. Deși nu există o rețetă magică a căsniciei fericite, părinții trebuie să facă tot posibilul pentru a le 
da copiilor un exemplu de iubire. O relație matură și sănătoasă implică un echilibru între a dărui și a 
primi. Implică acceptarea reciprocă a calităților și defectelor, ca și capacitatea de a da dovadă de tandrețe, 
empatie și compasiune. Astfel când părinții se respectă, se sprijină reciproc, când se tratează cu 
afecțiuneși căldură – împărtășind interese și valori comune, dar acceptând și diferențele individuale - , ei 
le oferă copiilor modelul după care să își construiască și să își mențiună o căsnicie fericită.  

Ca și concluzie se poate sublinia faptul că o dată ce copiii au certitudinea că sunt acceptați și iubiți 
posedă forța interioară necesară pentru a-și urmări scopurile și a intra în contact cu cei de jur. Dacă sunt 
protejați și înconjurați de căldură, de dragoste și acceptarea de care au nevoie, copiii vor învăța să se 
iubească pe ei înșiși. Când cresc conștienți că merită dragoste și se așteaptă să fie iubiți, vor fi capabili 

 



deopotrivă să dăruiască și să primească dragoste. Indiferent de ce vor face în viață, nimic nu e mai 
important decât acest lucru. 
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Cei şapte ani de acasă 
 

Prof. înv. primar Tecşa Anda 
Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir 

 

A avea “şapte ani de acasă”  înseamnă a fi bine crescut, a avea o comportare civilizată. Zicala 
aceasta are de fapt un înţeles mai adânc. Deşi se referă la copil, ea face aprecieri şi asupra modului în care 
părinţii s-au ocupat de creşterea lui, fiind deci un calificativ dat părinţilor, strădaniilor lor şi rezultatelor 
obţinute. 

Zicala evidenţiază faptul că “cei şapte ani de acasă” sunt foarte importanţi pentru dezvoltarea de 
mai târziu. 

Spunem despre un copil că are cei 7 ani de acasă când este bine crescut, ştie să salute, să spună 
mulţumesc, te rog, se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Adaptarea copilului în societate depinde de educaţia, bunele maniere şi respectarea regulilor morale. 
Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 
ani de acasă.  

Familia este cea care răspunde în perioada copilăriei de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă a cărei urmele rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în 
profilul moral-spiritual al acestuia. 

Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. 
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi 
reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Dacă unui copil 
familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de 
neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va 
apărea şi acel sentiment de ruşine. 

Familia exercită asupra copiilor influenţe educative care se pot manifesta atât direct,  prin acţiuni 
mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

În această perioadă educaţia copilului e necesar să fie condusă cu grijă şi afecţiune în concordanţă 
cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura 
forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

Afirmarea idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială şi culturală se dezvoltă în 
familie. Tot aici se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile pe care aceştia le desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie 
la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să 
se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Odată ajuns la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi pedagogii 
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu.   Aceasta 
este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi 
preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne 
comportăm  noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un 
univers pe care-l creează părinţii.  
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ ÎNTRE IDEAL ŞI REALITATE 
 

Profesor pentru învăţământ primar Tecuceanu Sanda 
Şcoala Gimnazială Hârseşti, judeţul Argeş 

 

De când ne ştim cunoaştem expresia „cei şapte ani de acasă”. În copilăria noastră eram întrebaţi 
dacă avem „cei şapte ani de acasă”, iar acum întrebăm noi pe alţii unde le sunt  „cei şapte ani de acasă”. 
Dar înţelegem oare acelaşi lucru prin această sintagmă, sunt oare aceiaşi „şapte ani”?  

Trebuie să recunoaştem că trăim într-o alt fel de societate, mereu în schimbare, cu alte tipuri de 
valori. Părinţii au un cu totul alt mod de aş împărţi timpul. Societatea actuală îi forţează să trăiască mai 
mult în afara familiei, la serviciu, implicaţi în cât mai multe activităţi. Copiii nu mai sunt pe primul loc, ci 
jobul şi poziţia socială.  

Când apar prea devreme, copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor sau altor rude. Puţini sunt cei care îşi 
asumă în totalitate rolul de părinte prea tânăr. 

De cele mai multe ori însă copiii sunt „planificaţi” după ce se ajunge la statutul social dorit. În acest 
caz, vârsta şi îndatoririle de la serviciu îi îndepărtează pe părinţi de lumea copilului. Mulţi părinţi cred că 
trebuie mai întâi să aibă o situaţie financiară bună ca să poată oferi copilului „ce nu au avut ei” şi înţeleg 
prin asta bunurile materiale pe ce care nu le-au avut. Şi pentru a oferi „totul” se limitează de multe ori la a 
avea doar un singur copil. Acesta primeşte într-adevăr totul, toate jucăriile, toate avantajele, toţi banii. 
Învaţă că totul i se cuvine doar lui şi îi este  foarte greu să se adapteze la o lume unde trebuie să împartă şi 
să se raporteze la ceilalţi. Părinţii i-au oferit ce nu au avut ei, dar nu i-au dat nimic din ce au avut ei şi 
anume: plăcerea de a împărţi prăjitura dorită, bucuria de a se juca cu fraţii în aer liber, căldura cinelor în 
familie. Prăjiturile, oricât de sofisticate,  nu au acelaşi gust. Joaca pe calculator nu aduce sănătate fizică , 
nici abilitatea de a trăi în societate. Dacă masa este pusă de un străin  şi nu este un ritual de familie, nu are 
valoarea de „hrană” a corpului şi sufletului. 

Copiii primesc ce nu au avut părinţii în plan material, dar sunt de cele mai multe ori lipsiţi de ce au 
avut părinţii în plan spiritual. Bunurile materiale, oricât de valoroase ar fi, anulează grav sentimentul de 
ACASĂ. Copiii se refugiază într-o lume virtuală, îşi creează o falsă realitate de unde părinţii nu îi mai pot 
recupera. De ce oare, doar ei au oferit totul? 

Când copilul este crescut de un străin, este educat de calculator şi nu adoarme mângâiat de mama şi 
tata, nu are cum să aibă „cei şapte ani de acasă”.El nu va înţelege sensul acestei expresii şi nu trebuie să 
fie considerat vinovat pentru această lacună. Vinovaţi sunt cei care consideră că mai întâi îi dai copilului 
bunuri materiale şi apoi îl educi. Din păcate, timpul curge doar într-un sens şi cei şapte ani nu pot fi decât 
primii şapte ani ai copilului. Dacă pierdem aceşti ani nu îi putem recupera la altă vârstă. 

 

























































să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia 
că nu a spus mulţumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. Dacă mama îl învaţă 
să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, 
părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, 
darămite copiii. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), 
ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. Fiecare copil are nevoie sa stie de la parinti: –să fie cuviincios, dar – în acelaşi timp  
şi dezinvolt; să se comporte respectuos, dar fără a fi timid;  să se poarte natural, având încredere în sine, 
fără a se teme că „se face de râs”.Cultivandu-i aceste comportamente vei vedea ce frumos îşi va împlini şi 
exprima personalitatea.A nu avea cei sapte ani de acasa inseamna a fi prost crescut si educat.Cand 
greseste, atrage-i atentia si aminteste-i ce are de facut. Daca a gresit, nu il critica de fata cu alte persoane 
straine. La aceasta varsta se simte foarte stanjenit daca i se face morala in public si va avea tendinta sa 
procedeze exact pe dos. Continua sa ii cultivi respectul pentru cei din jur.In ziua de astazi cand totul se 
rezuma la tehnologie, cand cei 7 ani de acasa nu prea mai exista, parintele alege sa le ofer copiilor 
educatie si sa aiba grija in permanenta de buna lor crestere, caci copilul de azi este adolescentul, tanarul si 
adultul de maine de care vrem sa fim mandri, care o sa dea dovada , intradevar, de cei 7 ani de acasa. Sunt 
de parere ca , parintii, trebuie sa ii indrume , chiar daca dupa o reusita vine un esec, perseverenta o sa  fie 
de ajutor tuturor, iar rezultatele se vor vedea in timp. Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul 
in familie.Copilul trăieşte faptele părinţilor (care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care 
i se spun. 

  

 



„Cei care educa copiii sunt demni de mai multă 
onoare decat cei care le dau viata; de aceea pe  
langa viata, daruiti copiilor si arta de a trai bine, educandu-i.”   Aristotel 
 

Importanţa  celor şapte ani de acasă 
 

Prof.Oana Timbuş 
Colegiul National „Petru Rareş” ,Beclean 

 

Expresia  „CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ ” ne duce cu gândul la educaţia primită de copii  de la 
părinţi în primii ani de viaţă. 

Familia este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare , cel mai adesea prin 
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi 
achiziţia normelor unui comportament social corect. Baza formării unui comportament corespunzător al 
copilului este relaţia afectivă cu părinţii. "Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite 
acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, 
îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de 
comportament", subliniază psihologii. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv 
regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea 
ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca 
regulile să nu se transforme în disciplină de fier.   

Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja 
deprinse din familie de aceea cei şapte ani de acasă sunt foarte importanţi. 

Părintele ar trebui să fie un exemplu pentru copil . Din păcate cei mici vor fi mai tentaţi spre a copia 
comportamentul decat spre a asculta cu sfinţenie atunci când părintele le spune ce să facă, ce să nu facă. 
Puterea exemplului este foarte importantă. Este  ideal de a obişnui copiii cu reguli. Atunci când ii spui că 
nu are voie să facă un lucru, nu faci alceva decât  să îi stârneşti curiozitatea cu privire la ce se va  
întâmpla dacă va face acel lucru pe care părintele i-a spus să nu îl facă. Este recomandat să nu le 
interzicem copiilor anumite lucruri ci să le explicăm consecinţele faptelor lor. 

În concluzie, educația este unul din singurele lucruri pe care nu ţi-l va putea lua nimeni,  prin 
urmare este bine să o preţuim şi să o dăruim. 
  

 



Importanta celor 7 ani de acasa 
Educ. Timofei Despina 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.            

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, 
limbaj, etc.  

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod. 

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in 
special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. 

Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de 
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, 
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.  

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca 
asta nu inseamna ca permanent vom fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, 
pentru ca ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. Insa va trebui sa ne 
impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa 
poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele 
negative. Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic 
ne supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate 
acestea in diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.  

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
– deprinderi de autoservire 
– ordine 
– igiena 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative 
– bune maniere si comportament 
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire) 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator 

(este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc) 

– consecventa in realizarea unei sarcini 
– concentrare a atentiei 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  

 



– spiritul de competitie 
– altruismul 
– cooperarea 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si 

pedepsit destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu 
va fi increzator in fortele proprii.  

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. 
  

 



Cei şapte ani de acasă, oglinda educaţiei primite ȋn sânul familiei 
 

Prof. Tȋmplǎrescu Ioana-Gabriela – Liceul „Preda Buzescu”, Berbești 
Prof. Tȋmplǎrescu Gheorghe - Şcoala Gimnazialǎ Ulmetu-Copǎceni 

 
 
Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe ȋn sânul familiei, ȋncǎ 

din prima zi de viaţă a copilului. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea, prin imitare, decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării 
este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Este adevǎrat cǎ nu 
prea mai existǎ cei şapte ani de acasǎ, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme educaționale, ȋncǎ de 
la vârste mult mai fragede,ȋnsǎ rǎmâne totuși ideea de la baza acestei expresii: normele de conduitǎ se 
ȋnvațǎ din familie. Şcoala și alte medii educaționale nu pot, ulterior, decât sǎ confirme și sǎ consolideze 
normele deja deprinse din familie. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: părinţii sunt responsabili 
pentru ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume, în aceşti primi ani ai copilăriei, toate 
componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea 
are forma pe care, de fapt, părinţii i-o dau. A fi „bine crescut” nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât 
contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii, cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină 
definiţia celor „şapte ani de-acasă”. Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente 
care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, prim expresia un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care 
piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând, pe urmă, firesc, cu „bună ziua”. 

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să 
susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul, fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. 

 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. 
Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă faptul că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei 
mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un 
copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor 
specifice vârstei lui. 

 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu 
ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi 
cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la 
magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm 
drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm 
simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. 
Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că 
recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi 
demnitate.  

 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, 
defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva, ne descalifică, în primul rând, pe noi. Va face diferenţa, 
în timp, între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe 
cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi, în primul rând, exemplul 
personal, cǎci nu este de ajuns să îți îngrijești și să-ți hrănéști copilul, este imperios necesar să-i transmiți 
educația potrivită. El trebuie să vadă în tine modelul faptelor sale bune și al comportamentului său onest, 
atât față de el, cât și față de cei din jurul său. 

 



Ȋnsǎ, când vorbim despre cei şapte ani de acasă, nu trebuie să ne gândim la educaţia pe care copilul 
o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului numai până când acesta 
merge la şcoală. Școala nu reprezintă granița unde se termină responsabilitatea părinților, ci poate fi cel 
mult un test. Copilul trebuie să beneficieze “de cei şapte ani de-acasă” și după debutul lui școlar, educația 
celor şapte ani trebuie să continuie tot atât timp cât copilul este mic. Educaţia din şcoală se va construi pe 
deprinderile învăţate acasă şi în comunitate. Apoi, ceea ce învaţă la şcoală, îi ajută pe copii să îşi dezvolte 
abilităţile care îi pregătesc pentru viaţă, ca viitori adulți. Dar, cei şapte ani de acasă sunt, poate, mai 
importanți decât cei douǎzeci de școalǎ, deoarece un copil pǎșește pe drumul cunoașterii, studiilor prin 
intermediul cǎrora poate deveni un om capabil și realizat ȋn viațǎ, cu ajutorul cunoștințelor și al educației 
pe care a primit-o acasǎ. 

 
Bibliografie: 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, TINCA LAURA VIORICA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUNA DE SUS 

 

Părinţii model sunt cei care au ştiut să cultive cei şapte ani de acasă, cei care şi-au dat seama de 
importanţa acestei perioade pentru educaţia ulterioară a copiilor lor. Când întâlnim un copil respectuos, 
bine-crescut spunem că acesta are cei şapte ani de acasă. În această perioadă se naşte respectul faţă de 
părinţi, faţă de semeni în general. Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi în acestă perioadă are 
un impact definitoriu în formarea comportamentului şcolar al copilului.  

Când spunem că un copil are cei şapte ani de acasă? Când ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, 
când ştie să se comporte cuviincios cu toată lumea.El trebuie să aibă dezvoltat un anumit grad de 
autonomie, să ştie ce înseamnă politeţea, să aibă un limbaj dezvoltat şi să se exprime politicos.  Această 
educaţie pe care copilul o primeşte în familie depinde în foarte mare măsură şi de relaţia afectivă dintre 
copil şi părinţi, depinde mai ales de valorile pe care se bazează familia. Copilul ar trebui să se simtă iubit 
de părinţi, să se simtă protejat, să simtă că se poate baza oricând pe ajutorul lor. Astfel, orice reguli care 
ar fi impuse ulterior de aceştia , ar fi percepute de către copil în mod pozitiv. Părinţii, prin tot ceea ce fac 
sunt modele pentru copiii lor.Normele de conduită se învaţă în familie. Şcoala şi alte medii educaţionale 
nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja învăţate în familie.  

 Reguli esenţiale în educaţia şi creşterea copilului: 
• Învăţarea bunelor maniere – se face prin puterea exemplului; 
• Stabilirea şi impunerea unor reguli şi limite în comportament; 
• Este obligatoriu să se comunice cât mai mult cu copilul şi să se limiteze timpul petrecut la 

televizor şi calculator; 
• Copilul trebuie lăsat să se bucure de copilărie, să se joace în aer liber; 
• Orice copil trebuie învăţat să spună mereu adevărul, să îşi exprime emoţiile; 
• Deşi mulţi părinţi spun că serviciul le ocupă mai tot timpul, aceştia ar trebui să încerce să petreacă 

cât mai mult timp cu copiii lor.   
Voi expune în continuare câteva norme de conduită pe care orice părinte ar trebui să le insufle 

copilului său :  
 Salutul – aceasta ar trebui să fie prima normă pe care un copil ar trebui să o înveţe în 

familie; 
 Comportamentul în public şi comportamnetul cu prietenii – un copil bine crescut îşi 

respectă partenerii de joacă; de asemenea acesta se poate conforma regulilor de grup , le poate înţelege şi 
le poate respecta; 

 Manierele la masă – copilul învaţă să folosească tacâmurile şi să poată servi singur masa; 
 Recunoaşterea greşelilor – un copil va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea 

exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi de demnitate; 
Astfel, cei şapte ani de acasă arată un anumit standard în care trebuie să se încadreze copiii. 

Procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală. Educaţia începe însă cu cei şapte ani de acasă. 
Valeria Mahok spunea: ,,Pentru a avea bun simţ nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de 
acasă.” 
  

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ... 
 

Profesor: MARINELA ȚÎR 
Școala Gimnazială Pianu de Sus, jud. Alba 

 
Dacă dragoste nu e, nimic nu e... 
 Încă de la naștere, există întrebări despre viață. Viața, a cărei taină nu poate fi pătrunsă, este un dar 

divin, de care trebuie să fim conștienți și de care trebuie să ne preocupăm încă de la început. Din primele 
zile de viață, părinții trebuie să aibă în vedere parcursul educațional al copilului. Cel mic simte afecțiune, 
iubire, dragoste, încredere, acceptare din partea familiei...sau dimpotrivă... 

 Educația primită de copil în primii ani de viață este esențială pentru dezvoltarea personalității 
adultului de mai târziu. Familia reprezintă spațiul formativ pentru copil, mediul socio-cultural în care s-a 
născut, în care crește și în care capătă primele noțiuni de educație. În primii ani de viață legătura dintre 
copil și adult (părinte, bunic, alt apropiat) reprezintă un demers ce presupune schimb de experiență, de 
valori și de competență, de relații bazate pe încredere și parteneriat. Un aspect extrem de important al 
educației parentale la vârste mici îl reprezintă observația copilului: progresele de orice fel, reacțiile la 
diferiți stimului externi, dorința de cunoaștere, de descoperire, acceptarea sau refuzul, interesul sau 
dezinteresul etc. Toate acestea vor fi posibile dacă părintele petrece cât mai mult timp cu cel mic, 
recunoscându-i acestuia unicitatea, personalitatea, nevoile. 

 Respectul pentru moștenirea culturală a familiei se intensifică și se valorifică din plin în educația 
celui mic. Părinții vor fi parteneri ai copilului, se simt valorizați și implicați. Ei sunt cei care fac posibil 
accesul la anumite valori culturale, pe care le transmit prin joc, întrebări, vizite, vizionări de filme 
documentare, implicare directă în diferite activități: hrănirea animalelor din ograda bunicilor, pregătirea 
unor bucate tradiționale simple, dar gustoase și sănătoase, recunoașterea importanței unui mediu curat, 
lipsit de poluare, cultivarea de flori, legume... Nu este niciodată prea devreme pentru a învăța regulile de 
bază ale unui comportament decent, moral, empatic, onest, altruist etc. 

 Familia reprezină primul element de proximitate în educație: roluri asumate, comportamente 
acceptate, valori și norme ale familiei (căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, răspuns imediat 
la nevoile copilului, protecție, siguranță și stabilitate, disponibilitate de a răspunde la întrebările copilului, 
sancționare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului, deschidere spre 
comunicare, recunoașterea calităților și a reușitelor, încredere  reciprocă, confidențialitate, căldură). 
Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere siguranță și stabilitate, protecție și 
căldură sufletească. În acest fel, copilul conștientizează  modelul părintelui și este determinat să îl 
urmeze, chiar să îl copieze, până la o anumită vârstă. 

 Părinții trebuie să fie un bun exemplu pentru copii, chiar în timpul jocului, explicând clar și corect 
reguluile ce trebuie respectate, punând temelia unei legături solide între ei. Copilul are nevoie de foarte 
multă implicare din partea părinților și este indicat ca acesta să fie conștient de regulile și normele care îl 
privesc (discuții pentru orice schimbare în privința sa–amenajarea spațiului, achiziționarea unei anumite 
jucării, o vizită importantă, vecinii, colegii de la grădiniță). Multe familii din societatea actuală încearcă 
să suplinească lipsurile din propria copilărie, oferind copiilor lor tot ceea ce ei nu au avut. De multe ori 
uită că cel mai important este timpul petrecut împreună ( jocul, discuțiile, explicațiile, excursiile, vizitele 
la cei dragi, observarea naturii în interiorul ei, micile bucurii zilnice).  

 Se spune că în ziua de azi nu este suficient să fim părinți buni, trebuie să devenim părinți 
inteligenți.  Dr. Augusto Cury vorbește despre șapte deprinderi ale părinților buni și cum trebuie 
transformate ele de către părinții inteligenți:  

- părinții buni dau cadouri, părinții inteligenți dăruiesc propria ființă;  
- părinții buni alimentează corpul; părinții inteligenți alimentează personalitatea;  
- părinții buni corectează greșelile; părinții inteligenți își învață copiii cum să gândească;  
- părinții buni își pregătesc copiii pentru aplauze; părinții inteligenți își pregătesc copiii pentru 

eșecuri;  
- părinții buni vorbesc; părinții inteligenți dialoghează ca niște prieteni;  
- părinții buni dau informații; părinții inteligenți povestesc istorioare;  
- părinții inteligenți își stimulează copiii să-și învingă temerile și să aibă atitudini blânde. 

 



Cunoștințele, deprinderile, comportamentele, atitudinile acumulate în primii șapte ani de viață 
reprezintă ”Cei șapte ani de acasă”. Este perioada considerată culmea achizițiilor, a dezvoltării psihice, 
a acumulării informațiilor esențiale, a memorării, a însușirii diverselor comportamente, atitudini, limbaj; 
copilul este pregătit să primească informații, deci este foarte important cum sunt transmise, de către cine 
și în ce mod.  

 A avea copii înseamă a fi binecuvîntat de Dumnezeu, deci familia este cuibul arhaic și sacru unde 
vine copilul, care este prototipul nevinovăției. Dostoievski pune în gura starețului Zosima cuvinte unice: 
”Iubiți mai cu osebire pruncii, căci ei sunt fără de prihană, ca îngerii din cer, și trăiesc pentru a ne 
umple sufletul de duioșie și pentu a ne curăți inimile noastre păcătoase, luminînd asupra noastră ca un 
semn ceresc. Vai de cel ce umilește un prunc!” Așadar, în relația părinte – copil, dragostea are cel mai 
important rol! 

 
Bibliografie: Dostoievski, Opere vol.9, Frații Karamazov, București, 1972, p. 435. 

  

 



Referat Simpozion Naţional Cei şapte ani de acasă! 
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PROF. ÎNV. PREŞC.  MARIA  LIDIA  TÎRBAN 
 

"Cel ce a avut o copilărie luminoasă şi fericită şi-a adunat comoara nesecată în care-şi găseşte 
mângâiere şi-n cele mai dureroase clipe ale vieţii." - Wilhelm Wundt 

Este limpede că „meseria de părinte” este cea mai dificilă, însă fiind o meserie ea se poate învăţa, 
iar ca oricare alta şi aici există reguli şi „secrete” ce pot fi aplicate. 

Este însă foarte important să fim deschişi, să fim conştienţi de faptul că toţi părinţii au nevoie de 
sfaturi şi sprijin, iar când acestea vin din partea unor specialişti (psihologi, consilieri şcolari şi chiar cadre 
didactice) trebuie să ascultăm cu atenţie şi să încercăm să aflăm cât mai multe informaţii.  

Din păcate, mulţi părinţi au uitat că familia reprezintă „nucleul societăţii”, că ea este responsabilă 
de formarea viitorilor cetăţeni, că ceea ce cred părinţii despre viaţă şi împlinirea ei va determina felul în 
care îşi vor creşte copiii. 

Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu 
problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil 
depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. 
Relaţia cu copiii se caracterizează printr-un schimb de experienţă: părinţii influenţează copiii şi invers. 
Educarea copiilor poate fi o plăcere, dar poate fi şi dificilă. Părinţii consideră în general educaţia ca fiind 
dificilă atunci când copilul prezintă un comportament care pentru ei este inacceptabil, supărător sau atunci 
când copilul nu ascultă de observaţia pe care părintele o face. 

De aceea, este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea 
adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ 
al grădiniţei şi cel al familiei. Conversațiile educator/părinte-copil despre dorințe, sentimente, 
comportamente și gânduri îi ajută pe copii să înţeleagă mecanismele psihice - cuvintele categorizează 
experiența psihologică dându-i coerență și criterii pentru înțelegerea acesteia. Mai mult decât atât, 
conversațiile despre emoții oferă un cadru de transmitere a valorilor culturale, evaluărilor morale, 
atribuirilor cauzale și a altor sisteme de credințe ale părinților și educatorilor. Cu privire la acest aspect, în 
comparație cu regulile explicite date de părinți copiilor, referirile la sentimente și emoții sunt un predictor 
mult mai important pentru dezvoltarea timpurie a conștiinței la copii.  

Educatorii și părinții care discută mai frecvent și mai elaborat despre emoții au copii care pot 
conceptualiza emoțiile mult mai exact și mai variat. Există o serie de elemente de elaborare a 
conversațiilor care oferă copilului baza pentru înțelegerea emoțiilor, cum ar fi: descrierile făcute de adulți, 
explicațiile date de către adulți cu privire la cauzele emoțiilor și la consecințele acestora, întrebările cu 
privire la modul în care au înțeles emoțiile, transmiterea/explicarea și învățarea strategiilor de 
management ale emoțiilor. Toate aceste cercetări ne arată că experiențele emoționale și sociale se 
dezvoltă simultan cu mecanismele cognitive care devin mai complexe în perioada preșcolară, și, pentru o 
înțelegere completă , dezvoltarea copilului trebuie să fie privită atât din perspectiva dezvoltării socio-
emoționale, cât și a celei cognitive. În această etapă de vârstă copilul dobândeşte o abilitate esenţială 
pentru dezvoltarea ulterioară și anume autoreglarea emoţională (controlul propriilor emoţii  şi dorinţe).   

Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de 
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei..  

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de 
sine. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. 
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, 
dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune 
nu este important. Ar fi bine ca părinţii să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, 
fără a recurge la un „interogatoriu”.  

 



Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. Acasă inseamnă locul unde creşti, te dezvolţi şi unde se pun bazele viitorului om.  

Calitatea educatiei primite in familie, acei”sapte ani de-acasa”, depinde indeosebi de nivelul 
educatiei parintilor si a membrilor familiei,care vin in contact cu copilul,in special sub aspect 
moral,comportamental.In familie invatam sa fim umani.  Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde 
de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe 
care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

 
Bibliografie:  
1.Vernon, A. - “Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional - emotivă şi  

comportamentală”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2006 
 2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 

  

 



Proiect de dezvoltare emoțională-Emoții și relații pozitive cu ceilalți 
 

Tiritelnicu Mihaela, Școala Gimnazială,,Elena Rareș ” Botoșani 
 

Introducere/Motivaţie  
Menținerea unor relații armonioase este influențată de exprimarea trăirilor afective. Familia este 

primul mediucare contribuie la socializarea emoțiilor în copilărie. Miriam Steele (2004) pornește de la 
concluzia că reglarea emoțională în copilărie depinde de calitatea îngrijirii materne, de răspunsurile 
afective ale mamei față de copil. Dacă relația de atașament este dezorganizată, copilul dezvoltă relații de 
frică, mânie. Gyorgy (2004) analizează în procesul de socializare a emoțiilor, modul în care se oglindește 
afectivitatea în relația mamă-copil. Un aspect esențial al dezvoltării atașamentului funcțional pozitiv, 
ambivalent sau ostil este receptivitatea mamei. Eforturile familiei de dezvoltarea emoțională a copilului 
sunt continuate de școală. Psihologii au evidențiat faptul că situația reprezintă componenta esențială ce 
determină apariția unei emoții, iar școala este un mediu al situațiilor, al interacțiunilor copilului cu alți 
copii, cu  profesorii, cu personalul și partenerii  școlii. În cadrul acestor acțiuni se  nasc emoțiile. Acestea 
determină acțiunile oamenilor, de aceea gestionarea emoțiilor este esențială. În centrul acestui proiect se 
află emoțiile elevilor, reglarea acestora și stabilirea unor relațiile pozitive cu cei din jurul lor. 

Durata derulării programului : 5 săptămâni 
Scopul programului : dezvoltarea competenţei sociale şi emoţionale a elevilor  
Compoziţia grupului : clasa a IV-a  
Timpul acordat fiecărei şedinţe: 50 minute 
Număr şedinţe: 5 
Premise ale derulării programului: obținerea acordului de la părinți și de la conducerea școlii 
Şedinţa I:  
Tema 1:  Relații pozitive cu ceilalți 
Scop : stabilirea de relații pozitive cu ceilalți 
Obiective:  
- dezvoltarea atitudinii empatice față de ceilalți, a sociabilității; 
- conștientizarea importanței stabilirii unor relații pozitive cu cei din jurul lor. 
Introducere  Joc-Sticla cu spiritul bun 

Avem nevoie de o sticlă veche ,interesantă, în 
care,, locuiește” un spirit bun. Dacă îl eliberăm, ne 
va îndeplini trei dorințe. 

Fiecare copil va scoate dopul din sticlă și va 
spune dorințele referitoare la propria persoană, la 
familie și la colegi. 

 

                         Munca în grup  
Experienţa  Reflecţia  Conceptualizarea  Acţiunea  

 Notăm  titlul temei pe o 
coală mare și o expunem la 
vedere pe flipchart. 

Completăm în grup primele 
două rubrici ale tabelelor:  
Știu Vreau 

să știu 
Am 
învă-
țat 

 
 
 

  

 

 Fiecare 
grup discută cele 
două aspecte. 

  Discuții 
asupra asemănărilor 
și deosebirilor 
semnalate de 
grupuri. 

  Fiecare elev își va 
prezenta punctul de 
vedere. 

 
 

 



Lucru în grupe-texte de 
mică întindere care să îi ajute pe 
elevi să înțeleagă aspectele 
semnificative la care se referă la  
relațiile pozitive cu ceilalți. 
Reprezintă aspectele printr-un 
desen schematic. 

 Discuții în 
grupuri de câte  
patru elevi. 

Discuții asupra 
asemănărilor și 
deosebirilor 
semnalate de 
grupuri. 

Fiecare elev își va 
prezenta punctul de 
vedere. 

Lucru în grupe 
Joc-Îmi place / Nu-mi 

place  
Elevii vor completa cuvinte 

care denumesc activități/ însușiri  
care le fac  plăcere sau   care nu le 
fac plăcere în relațiile  cu ceilalți 
colegi . 

Îmi place când ...../vorbești 
frumos cu mine, mă ajuți... 

Nu-mi place când ...mă 
lovești, strigi, mă ignori... 

 Se discută 
fișa în grupuri. 

 Discuții 
asupra asemănărilor 
și deosebirilor 
semnalate de 
grupuri. 

 Fiecare elev își va 
prezenta punctul de 
vedere. 

  Încheiere Completează rubrica rămasă din tabelul inițial-Am învățat 
Ce a însemnat pentru tine participarea la activitatea de 

astăzi? Formulează răspunsul într-un cuvânt. 

Bibliografie 
Kascso Erika Bartok  Eva, Joc, bucurie, ochi strălucitori”-culegere de jocuri și dezvoltare a 

abilităților pentru copii dislexici și cei predispuși la dislexie, Editura Homo Ludens, Târgu Mureș, 2011 
http://psihointegrativa.ro/category/povesti-terapeutice 

  

 



Importanța „celor șapte ani de-acasă” 
 

Prof. înv. primar, Țîștea Floarea 
Șc. Gimn. „Alexandru Ștefulescu”, Târgu-Jiu, jud. Gorj 

 
Fiecare persoană este unică în felul ei, fiecare om își trăiește propria viață, fiecare părinte are stilul 

propriu de educație, convingerile și valorile personale, fiecare copil are particularități care îl deosebesc de 
oricare alt copil. 

Din clipa în care devenim părinți, în toate gândurile cu care scrutăm viitorul își găsește loc nădejdea 
că felul de dezvoltare al copilului va fi unul din izvoarele bucuriei  noastre de mâine. 

Fiecare pas din drumul pe care-l parcurge el până ce devine om, în toată plinătatea cuvântului, dă 
putere mai mare acestei speranțe; fiecare din greșelile copilului, ne determină să ne întrebăm dacă știm să-
i fim un bun părinte. 

„Meseria” de părinte este, în același timp, cea mai dificilă și cea mai ușoară meserie din lume. Este 
deosebit de greu să reziști tot timpul ritmului antrenant impus de copilul tău, să ai răbdare să răspunzi 
adecvat la întrebările puerile, să reușești să vezi lumea prin ochii lui. 

Pe de altă parte, este foarte ușor când vii acasă de la serviciu să ordoni câteva sarcini copilului, să-l 
pedepsești la cea mai mică greșeală, iar după câțiva ani să exclami cu mândrie: „Vezi, acela este copilul 
meu! Datorită mie a ajuns așa!” 

Responsabilitatea care apasă pe umerii părintelui este una imensă. El este modelul pe care copilul îl 
urmează, el oferă acestuia condiții de viață, securitate afectivă, educația de bază. 

Cei șapte ani de acasă reprezintă desigur perioada cea mai importantă din viața copilului, este 
perioada în care acesta primește educația de la părinți, în care copilul își formează personalitatea și 
comportamentul. 

Bunele intenții ale unui părinte în ce privește îndrumarea copilului său nu pot fi contestate 
niciodată. 

Când copiii sunt mici și grija educării lor revine aproape în întregime numai familiei, se întâmplă 
deseori ca, atunci când apare o manifestare îngrijorătoare a acestora, să nu găsim imediat indicația privind 
atitudinea noastră cea mai justă. 

Cu prilejul unor asemenea frământări, un gând dătător de speranță se îndreaptă nu o dată spre 
școală. Abia așteptăm ziua în care copilul va deveni școlar. Știm că atunci va avea cine să ne ajute. 

Foarte mulți părinți știu să se folosească de posibilitățile existente, pentru a aduce - prin propria lor 
activitate - o contribuție la buna dezvoltare a copiilor. Este vorba de acei părinți care știu că visurile lor 
frumoase privitoare la viitorul copiilor nu se înfăptuiesc de la sine. Bucuriile pe care le așteptăm de la 
copiii noștri se află la capătul unor eforturi bine orientate și riguros subordonate scopurilor urmărite. 

 Asemenea părinți  țin o strânsă și permanentă legătură cu școala. Ei se străduiesc ca, sub 
îndrumarea cadrelor didactice, să facă din mediul familial unul prielnic unei sănătoase dezvoltări a 
copilului. În felul acesta, influența favorabilă exercitată de școală asupra elevului se prelungește și acasă. 
Totodată, acești părinți primesc, ca urmare a colaborării cu școala, sfaturi prețioase privitoare la felul în 
care trebuie să rezolve problemele specifice vieții de familie. 

Mai există însă și alt fel de părinți. Deși au așteptat și ei cu multă nerăbdare momentul în care și 
școala se va ocupa de educația copiilor lor, au dat acestui eveniment altă semnificație. Ea ar putea fi 
exprimată astfel:„Până acum, mi-am bătut eu capul cu educația copilului și m-am descurcat cum am 
putut; de aici încolo….am scăpat! În ceea ce mă privește, voi veghea să nu-i lipsească nimic, iar educația 
s-o facă școala, căci… de aceea e școală”. 

Părinții care gândesc astfel greșesc de mai multe ori. În primul rând, ei nu-și dau seama că, de 
vreme ce sunt părinți, sunt și educatori, cu sau fără voia lor. Prin însuși faptul că în cadrul vieții de familie 
se nasc, în mod obiectiv, anumite relații între cei ce alcătuiesc familia respectivă, apare o ambianță, un 
climat, care, din punctul de vedere al influențării copiilor, pot fi pozitive sau negative. 

Felul în care părinții i se adresează copilului, atunci când îi formulează anumite cerințe, natura 
acestora, reacțiile părinților în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea lor, toate acestea constituie 
aspecte ale unei influențe educative. 

 



Dacă la cele de mai sus mai adăugăm și faptul că orice elev care locuiește cu părinții săi se află mai 
mult timp sub influența educativă a familiei decât a școlii, apare și mai evidentă importanța contribuției 
pe care educatorul-părinte o aduce la buna dezvoltare a copilului. 

Iată câteva greșeli educative, ce trebuie evitate, comise îndeosebi de părinți: 
1.Vreți să creșteți un copil neîndemânatic, dezordonat, care să vă  dușmănească? 
- Sâcâiți-l toată ziua, pedepsiți-l, că nu-și ține ordine în lucruri, povestiți tuturor cât este de 

dezordonat și neîndemânatic. 
- Fiți întotdeauna aspri, severi, reci și distanți față de copil. Amenințați-l tot timpul. Interziceți 

acțiunile care-i fac plăcere. Fiți nedrept cu el, nu-i arătați afecțiune, interes. 
2. Vreți să aveți un copil fricos, un om indecis? 
- Nu-l lăsați nici o clipă singur, spuneți-i povești care să-l înspăimânte, speriați-l cu întunericul, nu-l 

lăsați să doarmă singur. 
- Dați-i totul de-a gata, mâncare în gură, spălați-l, îmbrăcați-l, faceți-i lecțiile chiar dacă el dorește 

să le facă singur pe toate. 
- Nu-l lăsați să facă nimic singur, descurajați-l, arătați-i cât este de mic și de neputincios,  ajutați-l la 

toate, chiar și atunci când nu este necesar. 
3. Vreți să aveți un copil indisciplinat, care să nu vă asculte niciodată? 
- Nu respectați nici un program. 
- Impuneți-i totul prin constrângere, prin bătaie și alte pedepse, faceți crize de nervi, țipete la orice 

greșeală a lui, amenințați-l tot timpul. Ce face mama, să dezică tatăl, și viceversa. Iar dacă mai există 
bunici sau alte rude, să continue și ei opera educativă în același sens. 

Indiferent de convingeri, experiențe sau atitudini, scopurile tuturor părinților converg înspre același 
rezultat : cu toții ne dorim copii bine pregătiți, care să-și găsească un loc cât mai bun într-o lume din ce in 
ce mai competitiva in care orice cunoștință in plus poate face diferența. 
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„Cei șapte ani de acasă” 
 

Prof. Daniela-Nicoleta Tivgă 
Școala Gimnazială „Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica ” 

Sihlea, Vrancea 
 

„Dacă ești cuviincioasă                                                              Și la școală negreșit, 
Și te porți frumos mereu,                                                            Tu să fii sârguincioasă, 
Că ai șapte ani de-acasă                                                              Să-nveți ce n-ai reușit, 
Să-și dea seama, nu e greu..............                                           În cei șapte ani de-acasă!” 
                                                                     ( Aurora Luchian- „Cei șapte ani de acasă” ) 
 
Societatea modernă acordă educației un rol important în formarea individului. Hotărâtoarea pentru 

această formarea este perioada de început a copilăriei, respectiv perioada primilor șapte ani trăiți de 
fiecare individ. Fiecare copil are astfel o bază  a educației numită în termeni generici „cei șapte ani de 
acasă”. Această expresie se referă la educația pe care copilul o primește de la părinți, care sunt 
responsabili cu formarea personalității și comportamentului copilului până când acesta merge la școală. 
Educația, bunele maniere, regulile morale reprezintă cheia către adaptarea copilului în societate. 
Discutând din acest punct de vedere părinții sunt primii educatori ai copilului deoarece ei sunt primii cu 
care copilul interacționează încă din prima zi a vieții sale, familia este astfel modelul pe care copilul îl 
imită și comunicarea din sânul familiei  influențează în mod decisiv dezvoltarea copilului și formarea 
personalității acestuia. 

În acest context deprinderea bunelor maniere de către fiecare copil se realizează  printr-un proces 
zilnic, care va dura  și care va surprinde multe ocazii unde acesta poate fi îndrumat în direcția corectă. 
Totuși societatea actuală se lovește de multa obstacole cum ar fi: 

-indiferența unor părinți față de proprii copii; 
-lipsa regulilor în familie (reguli care ar trebui înțelese, asumate și aplicate de toți membrii 

familiei); 
-distanța fizică dintre părinți și copii, distanță datorată plecării părinților din tară pentru câștigarea 

unui „trai mai bun” și abandonul copiilor în grija unor rude sau a bunicilor care uneori nu reușesc să facă 
față nevoilor afective ale copiilor; 

-agresiuni în familie. 
 „Cei șapte ani de acasă” nu pot reprezenta baza educației dacă acasă nimeni nu are grijă ca fiecare 

copil să fie susținut, îndrumat și sprijinit  și daca unele familii nu așteaptă ca perioada preșcolară și apoi 
cea școlară să rezolve problemele pe care copiii lor le au. Nu la grădiniță sau la școală învățăm pentru 
prima dată să ne comportăm politicos, să respectăm igiena personală, să ne respectăm semenii, să spunem 
mulțumesc, te rog frumos, scuză-mă sau îmi pare rău, ci acasă. Familia îl învață pe copil ABC-ul 
educației, apoi acesta aplică aceste reguli în societate. Valorizarea copiilor și încrederea în forțele proprii 
se realizează în primul rând în familie. O relație bună între părinți și copii va face ca aceștia din urmă să 
își dezvolte încrederea în sine și să se adapteze mai ușor pentru „lupta cu viața”. 

Știm că fiecare copil este unic. Știm că el crește și se dezvoltă în ritm propriu, dar și că el are nevoie 
de sprijinul părinților, că aceștia trebuie să îi ofere un mediu sănătos și adaptat nevoilor sale, că trebuie 
ajutat și stimulat să descopere lumea. Educația , regulile morale, bunele maniere reprezintă cheia adaptării 
copilului în societate. Un copil manierat sau așa cum se mai spune „bine crescut” se va adapta mai bine la 
relațiile ce cei din jur decât un copil căruia îi lipsesc „cei șapte ani de acasă”. Totuși educația primită de 
către copil în cei șapte ani petrecuți acasă depinde de câțiva factori cum ar fi: 

-specificul de dezvoltare al copilului; 
-valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului; 
-relația afectivă dintre copil și părinți. 
Familia formează copilului cele mai importante deprinderi de comportament cum ar fi cinstea, 

respectul, sinceritatea, politețea, decența, un limbaj adecvat și decent, un comportament adecvat, ordinea, 
cumpătarea, respectul față de sine și față de ceilalți, grija față de lucrurile încredințate. Tot familia 
transmite și o parte a cunoștințelor despre natură și societate. Toate acestea sunt niște comori pe care 

 



copilul va învăța să le valorifice și să le valorizeze. Un copil care nu are asupra sa această comoară a 
educației va fi supus și va crea mereu probleme, iar viitorul său ca adult va fi compromis. 

Dat fiind cele susținute mai sus trebuie să știm că educația trebuie adaptată etapelor de dezvoltare 
ale copilului datorită faptului că acesta înțelege și percepe diferit lumea la doi ani, la cinci ani sau la șapte 
ani. De exemplu la doi ani copilul nu realizează ce e bine și ce e rău, iar până la trei ani copilul nu poate 
vedea dincolo de propriile sale nevoi. Totuși acest lucru nu înseamnă că îl lăsăm să facă orice sau îi facem 
toate poftele. Întrucât copilul trebuie să învețe ce înseamnă așteptarea și amânarea dorințelor este necesar 
să fixăm limite. De exemplu la această etapă de vârstă copilul poate învăța formulele de politețe prin 
imitație. 

În perioada de vârstă trei-cinci ani copilul va începe să fie capabil să împartă jucăriile. Tot în 
această etapă copilul este conștient când face un lucru bun sau un lucru rău și apreciază recompensele, dar 
conștientizează și semnificația pedepsei. 

Copilul devine tot mai independent în perioada de vârstă cinci-șapte ani. Acum el merge la grădiniță 
desprinzându-se ușor, ușor de părinți și este necesar să i se dezvolte capacitatea de comunicare cu cei din 
jur, atât copii, cât și adulți. În această etapă copilul ar trebui să poată purta o conversație cu adulții și să își 
argumenteze punctul de vedere atunci când vorbește cu copii de aceeași vârstă. Pentru copil recompensa 
cea mai prețioasă nu este recompensa materială ci bucuria și mulțumirea părinților arătată atunci când 
acesta face o faptă bună. 

Datorită celor „șapte ani de acasă” un copil se va descurca mult mai bine în relațiile sociale decât un 
copil care nu are „șapte ani de acasă”. În acest sens cea mai bună modalitate de a-l obișnui cu aceste 
valori este ca părinții să fie un bun model pentru el. 

Părinții și familia extinsă (bunicii, unchii, mătușile) au un rol hotărâtor în dezvoltarea armonioasă a 
copilului. Perioada în care copilul pornește pe „drumul vieții” este hotărâtoare, iar adulții trebuie să știe să 
coordoneze și să îndrume copilul pe drumul cel bun. Părinții reprezintă cheia dezvoltării corecte a 
copilului, iar ei trebuie să conștientizeze acest rol și să și-l asume. Nici grădinița și nici școala nu pot sădi 
copilului semințele educației corecte, care începe încă din primele zile în familie. 
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Cei șapte ani de acasă! 
 

Propunător: Prof. Toader Ramona Rorica 
Școala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” Galbenu 

 

Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, şi de 
felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!” 
Danion Vasile 

„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 
vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.  

Primii ani din influenţează  viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar a 
viitorului adult. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este 
indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar 
frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”. 

Psihologia spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în 
braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu 
refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl  înconjoară”. 

Tot acum, se dezvoltă limbajul, foarte important este ca mama să vorbească în permanenţă cu 
copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi 
„pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, se spune că nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă 
pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii 
corecte. „Spre exemplu, putem spune „hai să păpăm”, dar să adăugăm imediat şi „hai să mâncăm”, 
„facem nani-nani”, urmat ”hai să dormim”. 

Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. Se urcă pe o 
pernă, deoarece vrea să exploreze un loc, unde nu ajunge. 

De pe la 3 - 4 ani, copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. Sunt lucruri care se 
învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei 
bătrâne, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe bunica, va 
învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va 
vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie , să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat, un nivel rezonabil de politeţe, 
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un 
grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea 
de relaţionare socială. 
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Cei șapte ani de acasă 
 

Prof. Tobă Valeriu 
Liceul Teoretic Constantin Angelescu 

Oraș Ianca, jud. Brăila 
 

Primul zâmbet...primul scâncet...primele cuvinte...primii pași în viață...cei șapte ani de acasă. O 
perioadă plină de bucurii, de surprize, de candoare, de râsete dar și de plâns, de împliniri și de dezamăgiri. 
Cei mai frumoși ani! Fiecare persoană îi percepe în funcție de mediul în care trăiește, de familia care îl 
înconjoară și în care crește. Dar, în ansamblul său, copilăria rămâne copilărie. În timpul celor șapte ani de 
acasă ne formăm, ne definim personalitatea, ne pregătim pentru viața de adult. Atunci învățăm să ne 
comportăm în societate, ne însușim (sau nu!) bunele maniere și deprinderi care ne vor caracteriza ca 
adulți. Pentru aceasta, părinții au un rol primordial. Ei ajută copilul să se adapteze la mediu, ei învață 
copilul cum să mănânce, cum să se îmbrace, cum să se spele, să fie ordonat. Afectivitatea pe care aceștia 
i-o oferă copilului este esențială iar propriul lor comportament reprezintă un model de urmat pentru 
acesta. Copilul tinde, instinctual, să- și imite părinții. De aceea, aceștia trebuie să fie conștienți că au 
datoria de a- i oferi acestuia numai exemple pozitive. În asta constă educația primită. Copilul trebuie să 
învețe să fie politicos ( să salute, să mulțumească, să-și ceară scuze ), să fie generos ( începând chiar prin 
a- și oferi jucăriile celorlalți copii ), să fie altruist, să- și ajute semenii la nevoie, să nu mintă, să nu fure, 
să nu fie violent, să își recunoască greșelile, să își ajute părinții.  

 Dacă ar fi să mă raportez la propria experiență de viață, îmi aduc aminte, cu plăcere dar și cu 
nostalgie, de cei șapte ani de acasă, petrecuți în sânul familiei, alături de frați, surori, verișori, prieteni, 
vecini, atunci când părinții mei se străduiau să- mi ofere zilnic lecții și exemple care să mă ghideze și să 
îmi șlefuiască caracterul și personalitatea. Atunci când băteam din picior pentru a primi ceea ce îmi 
doream la momentul respectiv, părinții mă învățau să fiu răbdător, să cântăresc dacă acel lucru îmi era 
folositor la acel moment sau dacă mai putea aștepta. Am ajuns, astfel, să mă gândesc de două ori înainte 
de a dori ceva și să fac diferența între satisfacerea unei nevoi și cea doar a unei plăceri sau a unui simplu 
moft.  

 Dacă, vreodată, în joaca de copii, mai râdeam unii de alții sau îi batjocoream pe cei cu anumite 
defecte fizice sau cu nevoi speciale, părinții mă certau și mă făceau să conștientizez  că acei copii nu au 
nicio vină că sunt așa și că și ei sunt oameni ca și noi. Asta m- a învățat să îi accept pe cei din jurul meu 
așa cum sunt, cu calități și cu defecte, să accept diferențele dintre oameni și, dacă pot, să le ofer ajutorul 
meu. Dacă nu, măcar să nu îi judec. 

 Câteodată, copiii sunt răutăcioși și invidioși atunci când văd că alți copii au haine, jucării mai 
multe, mai de preț decât ale lor. Părinții mei m- au învățat că valoarea omului nu este dată de lucrurile 
materiale, ci de caracterul și de calitățile acestuia. Astfel, am învățat să apreciez oamenii pentru ceea ce 
sunt, nu pentru ceea ce au, să mă bucur de binele celui de lângă mine, fără să urmăresc un interes anume.  

 O altă lecție importantă învățată în cei șapte ani de acasă: păstrarea optimismului și a unei gândiri 
sănătoase. Ești ceea ce gândești, îmi repeta întruna tatăl meu, care vede, și acum, doar partea frumoasă a 
vieții. El mi- a insuflat idei de viață pozitive, care mi-au dat curaj să visez, să acționez, să cred cu tărie că 
voi reuși. Aceste lucruri îmi conferă încredere în propria persoană și mă determină să fac, întotdeauna, 
alegerile optime pentru mine.  

 Toate aceste lucruri, deprinse în cei șapte ani de acasă, care se răsfrâng asupra mea, sunt dovada 
educației primite de la părinții mei și ilustrează importanța deosebită a acestor ani pentru fiecare om. Deși 
nu conștientizăm decât atunci când ajungem la o vârstă înaintată, este trist că acești șapte ani de acasă se 
scurg extraordinar de repede, aproape imperceptibil. Această perioadă de poveste, plină de visare, de joc, 
lipsită de griji, lasă loc vieții de om mare, care trebuie să înfrunte greutățile vieții de adult, să își clădească 
o familie, un viitor, să își asigure traiul zilnic. Cu toate acestea, acești ani își pun, definitiv, amprenta 
asupra vieții noastre.  
  

 



IMPORTANȚA „CELOR 7 ANI DE ACASĂ” PENTRU ADPTATREA 
COPILULUI LA VIAȚA SOCIALĂ 

 
PROF. SIMONA TODEA, GRĂDINIȚA CU P.P. „PITICOT” CÎMPENI 

 
Educaţia este ansamblu de acţiuni desfăşurate în mod deliberat într-o societate, în vederea 

transmiterii şi formării la noile generaţii a experienţei de muncă şi de viață, a cunoştinţelor, deprinderilor, 
comportamentelor şi valorilor acumulate de omenire până în acel moment; efect al activităţilor 
desfăşurate în vederea formării oamenilor conform unui model propus de societate; proces prin care se 
formează, se dezvoltă şi se maturizează laturile fundamentale ale fiinţei umane: fizicul, psihicul, moralul, 
esteticul; cognitivul, afectivul, volitivul; proces de devenire a omului "fiinţa în sine" în "fiinţa pentru 
sine". (Nicolescu, V., 1979).  

Pentru a se putea adapta cu succes în societate un copil trebuie să cunoască și să respecte regulile 
morale și bunele maniere. Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi contribuie la formarea 
personalităţii şi comportamentului copilului până merge la grădiniță/şcoală. Expresia folosită pentru un 
copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de 
vârsta lui şi cu adulţii este „că are cei șapte ani de acasă”. Un copil manierat se va descurca mult mai bine 
în relaţiile cu cei din jur, iar adaptarea lui la viața din grădiniță/școală va fi mult mai ușoară. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu 
la școală. Educația se reflecta în toate domeniile de dezvoltare: socială, emoțională, psihologică, 
intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în 
interacțiunile cu ceilalți. 

Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui 
influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ. Legătura dintre copil și familia lui este foarte 
puternică și nu poate fi înlocuită. 

Familia are un rol important în integrarea cu succes în viața socială pentru că ea oferă primele 
modele comportamentale, creează primele obișnuințe și deprinderi. Nu întotdeauna și nu toate 
deprinderile însușite sunt pozitive în conținut. 

Adaptarea eficientă a copiilor la cerinţele din ce în ce mai complexe ale mediului sunt asigurate de 
dezvoltarea optimă a competenţelor emoţionale şi sociale, familia având un rol important în însușirea și 
dezvoltarea acestora.  

Catrinel, A., Ştefan, definea competenţele sociale ca abilitatea copiilor de a forma relaţii sociale 
funcţionale cu ceilalţi copii şi adulţi din viaţa lor. Altfel spus, competenţele sociale facilitează 
interacţiunile pozitive, corespunzătoare normelor culturale, în aşa fel încât să permită atingerea propriilor 
scopuri şi în acelaşi timp respectarea nevoilor celorlalţi. 

Conform definiţiei de mai sus, orice comportament social este rezultatul unui proces de învăţare a 
ceea ce este valorizat de către societate; de exemplu, faptul că salutăm sau ne prezentăm persoanelor 
necunoscute sunt considerate modalităţi politicoase de a iniţia o interacţiune. Aceste comportamente ne 
ajută să atingem anumite scopuri, în condiţiile în care ne permit să iniţiem şi să stabilim o relaţie cu 
altcineva.  

Familia poate reprezenta un factor de risc datorită modului în care îşi manifestă  convingerile 
despre ce copiii lor ar trebui să ştie până la o anumită vârstă. Dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
emoţional şi social este în mare măsură şi rezultatul influenţelor provenite din relaţia cu adulţii (mai ales 
părinţi sau educatori). Din această cauză, învăţarea anumitor comportamente este dependentă nu numai de 
capacităţile copilului, dar şi de modul în care adulţii favorizează sau din contră blochează dezvoltarea 
socială şi emoţională. Învăţarea oricărui comportament şi repetarea sa sunt dependente de 
comportamentele, atitudinile şi valorile promovate în mediul în care trăieşte copilul (Ştefan., C., 2007).  

Atitudinile părinţilor faţă de copiii lor variază de la toleranţă excesivă până la atitudini extrem de 
dure faţă de comportamentele inadecvate ale copiilor. Sursa acestor atitudini este reprezentată de 
aşteptările părinţilor care pot fi nepotrivite în raport cu vârsta, respectiv cu abilităţile copilului. Atitudinea 
părintelui faţă de cunoaşterea insuficientă a reperelor în dezvoltarea  copiilor pot fi surse de erori în 
educaţie. Aşteptările realiste ale  părinţilor şi modul în care percep disciplinarea sunt extrem de 
importante pentru dezvoltarea competenţelor social-emoţionale şi comportamentale. Copiii învaţă prin 
respectarea regulilor comportamente acceptate social  însă acest lucru este  numai dacă aplicarea regulii 
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se efectuează cu consecvenţă. Copiii  în cazul cărora părinţii nu aplică consecvent regula şi consecinţele 
nerespectării acestora, riscă să dezvolte probleme de comportament, atitudini sfidătoare la adresa 
celorlalţi, precum şi manifestări emoţionale inadecvate ca modalitate de răspuns la incapacitatea de a 
prezice reacţiile părinţilor la comportamentele lor. Un alt factor de risc este reprezentat de modul în care 
părinţii se manifestă din punct de vedere emoţional şi comportamental în situaţii conflictuale. Reacţiile 
comportamentale în situaţii critice sunt foarte uşor şi repede preluate de copii prin învăţare 
observaţională, aceştia imitându-le în situaţii similare. Dacă conflictele sunt rezolvate constructiv de către 
aceştia prin negociere şi compromis atunci modelul prezentat promovează reacţii adecvate în situaţii 
conflictuale.  

Abilităţile sociale și emoționale la preşcolari au importante consecinţe pe termen scurt şi lung:   
• relaţii interpersonale adecvate acasă, la grădiniţă şi în alte medii care presupun astfel de 

interacţiuni; 
• prieteni mai mulţi; 
• note mai bune; 
• relaţii sănătoase; 
• încredere în sine; 
• sănătatea emoţională. 
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SĂ FORMĂM ÎMPREUNĂ CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

TODORUȚ DELIA, SAVU IOAN 
LICEUL TEORETIC „O.C. TĂSLĂUANU” TOPLIŢA – HARGHITA 

 
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării 

personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate, 
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să 
asimileze în mod creator realizările sociale. 

Prin caracterul său uman, educația este o acțiune care se desfășoară în mod conștient în 
conformitate cu finalităţile stabilite în prealabil, are un sens intenţional care vizează un rezultat bine 
conturat. În procesul acţiunii, subiectul (agentul) urmăreşte un scop anticipat sub forma unui proiect. În 
terminologia designului educaţional, subiectul proiectează finalitatea acţiunii sub forma obiectivelor 
educaţionale pentru ca, în funcţie de cele proiectate, să elaboreze strategia corespunzătoare realizării lor.  
În funcţie de finalităţi, sunt selecţionate valorile care urmează a fi transmise şi sunt alese metodele şi 
mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmisia. Totul este subordonat scopului propus şi mai ales 
rezultatului care urmează să fie obţinut. În cadrul educaţiei, oamenii planifică în plan mental ceea ce 
ulterior vor desfăşura în mod concret, sunt animaţi de anumite intenţii, procedează în conformitate cu o 
anumită comandă socială, se conduc după anumite principii şi norme, deci totul este organizat şi 
programat, nimic nu se întâmplă haotic, totul este direcţionat. Formularea explicită a scopului este 
deosebit de relevantă pentru demersul evaluativ. Asistăm astăzi la o deplasare a accentului de la „a învăţa 
pentru a şti” la „a învăţa pentru a acţiona”, la o schimbare de viziune şi de stil didactic, la aplicarea unui 
nou sistem de evaluare. 

,,Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării”1. După cum afirma autorul Constantin Cucoș, de 
cum intrăm în grădiniţă, cineva ne verifică, ne povăţuieşte, ne mângâie pe creştet. Degetele ridicate, 
bulinele ori steluţele roşii sunt însemne ale acestor preocupări. Nimic nu scapă acelei preocupări de a 
conferi sau a atribui valori specifice actelor sau produselor noastre. ,,La tot pasul cineva emite pretenţii, 
creează noi orizonturi, spune că e bine sau nu ceea ce ştim sau facem.         Valorizarea este un semn că 
lucrurile şi evenimentele nu ne sunt indiferente”2. ,,Indiferenţa în actul educativ este un fel de crimă’'3. 

Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune din tot sufletul că 
indiferența familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este 
deasemenea o crimă. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în 
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc cei șapte ani de acasă. 

Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului, așa precum spunea psihologul Oana Maria Udrea. 

Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre 
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. De asemenea cea mai prețioasă recompensă pentru 
copil  nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o 
faptă bună. 

,,Copiii devin ceea ce le spunem noi că sunt”. Larry Fields. 
Ultimii ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării 

personalității copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această 
influență este mai mare decât ne-am imaginat. 

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe 
ori reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul 
părinților se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama 
sau tatăl său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, 

1Constantin CUCOȘ, Teoria și metodologia evaluării, Iași, Edit. Polirom, 2008, p.15. 
2Constantin CUCOȘ, Teoria și metodologia evaluării, Iași, Edit. Polirom, 2008, p.15.  
3 Idem, p. 15. 

 



trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către 
proprii noștri copii. 

Familiile sunt sisteme sociale dinamice, care au legi, componente și reguli structurale. Cele mai 
importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a fi o ființă umană. Ceea ce cred 
părinții despre viață și împlinirea ei va determina felul în care își vor crește copiii. 

Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest 
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe 
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane. 

Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate 
fi o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești 
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului. 

În general părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplu motiv că aceștia 
nu ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că copilul prezintă un comportament total 
inadecvat. Astfel există cazuri când părinții ajung să își urască proprii copii datorită comportamentului lor 
inacceptabil. Doar că efectul este că,  părintele urăște propriul copil, iar copilul ajunge să se urască pe 
sine. Dacă părintele nu se așteaptă  la ,,nimic bun” de la copilul său, copilul își va crea aceeași impresie 
negativă despre el și într-adevăr nu va ieși nimic bun. În plus, părintele va fi nervos, frustrat, neputincios, 
dezamăgit, iar copilul va prezenta pe lângă toate acestea și probleme emoționale. Acest scenariu negativ 
poate fi dizolvat acordând copiilor noștri atenția necesară, acordând atenție mai ales comportamentelor 
pozitive și lăudându-i ori de câte ori observăm un comportament pozitiv, chiar și atunci când 
comportamentul ni se pare a fi neimportant (ex. Și-a pus haina în cuier, și-a așezat frumos păpucii etc). 
,,Cheia este să surprinzi pe cineva făcând ceva bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- lăudarea progresului 
îi împinge pe oameni spre performanțele dorite.” Ken Blanchard 

E mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să stabilească 
limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în relația cu 
copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. Regulile și 
limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă adesea 
regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli însă 
împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă. 

De o importanță deosebită  este și faptul  ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu 
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau 
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit 
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu 
copilul- a ridica degetul mare de la mână, ,,ceva bun” etc). 

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine. 

,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un 
obicei și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin.”  Samuel Smiles 
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CEI „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...”- o comoară personală 
 

Prof.Todoruṭ Doina 
Şcoala Gimnazială “Episcop Dionisie Romano”, Buzău 

 
„Omul nu este niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil” 
Pitagora  
 
De foarte multe ori, mai ales în situaṭiile în care ne dernjeză atitudinea sau comportamentul unei 

persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corespunzător, nu este politicos – „nu are cei şapte 
ani de-acasă”.  

Aceasta gândire creionează în ansamblu tot bagajul de cunoştinṭe, deprinderi, comportamente şi 
atitudini acumultate în primii şapte ani de viaṭă. Acest interval de timp este considerat „momentul 
achizitiilor”, este considerat un segment din viaṭă , de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaṭii, de memorare şi de însuşire a variatelor  
comportamente, atitudini, limbaj. Copilul este pregatit să primească informaṭii.  

De aceea, este important cum sunt transmise aceste informaṭii, de către cine şi în ce mod. Se 
numesc „cei şapte ani de-acasa” deoarece copilul îşi petrece cel mai mult timp cu familia, în special până 
la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenṭă asupra lui. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îl îndrumăm pe copilul să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este în zadar să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai apreciată recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună.  De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor are efect şi în 
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o 
ceartă sau o palmă. 

Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie 
respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite 
că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. 

Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de credinţă, în care să simtă cât 
de importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu. Dacă îi vor vedea rugându-se, vor spune şi ei 
cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, cât și la grădiniță/școală! Văzând că părinţii merg 
la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este 
slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă în ea. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.  
"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 

părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  
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Importanța colaborării familiei cu grădinița în educarea copilului 
 

Prof. înv. preşcolar: Tolan Alice Carolina 
Grădiniţa cu program prelungit ,, Palatul Fermecat” Arad 

 
Fără  sprijinul activ al părinților, grădinița nu poate realiza obiectivele educaționale stabilite, oricat 

de competenți ar fi educatorii. Lipsa colaborării dintre familie și gradinita, școală are consecințe grave: 
scăderea prestigiului institutiilor de învățământ, risipa de energie bilateral, educator-educat.  

Există un raport strâns între capacitatea de adaptare a preșcolarului și educația primită in familie. 
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
acopilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplula şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivăetc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de 
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte 
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea 
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai 
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi 
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca 
părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel 
încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. 
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este 
supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, 
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, 
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există 
echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la 
grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita 
educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este 
organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului 
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? 
- deprinderi de autoservire 
- ordine 
- igienă 
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi 
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative 
- bune maniere şi comportament 
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord ) 
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător 

(este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc) 

- consecvenţă în realizarea unei sarcini 
- concentrare a atenţiei 
- perseverenţă în realizarea unei sarcini 
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de 

competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează 
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta 
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.  
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EFECTELE VIOLENŢEI ASUPRA PREŞCOLARILOR 

 
Prof.inv.presc: Toma Aurica 
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Funcţia principală a familiei, creşterea copiilor, este distorsionată cu largi şi dramatice consecinţe în 
viitor. Perturbarea  acestei funcţii se petrece în general, ca o stare de boală cronică ce se acutizează în 
momentele evenimentelor de violenţă. Cercetările arată că  trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de 
violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de 
durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor 
(Catheline, Marcelli, 1999). 

Într-o familie bântuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază (nevoia 
de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. Funcţiile parentale nu mai pot fi 
îndeplinite. O mamă victimă a violenţei soţului este mai puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază 
necesare copilului (hrană, casă, igienă, haine, sănătate fizică) sau să-l protejeze pe acesta de răniri, 
accidente, pericole fizice sau sociale. Copleşită de ruşine pentru ceea ce i se întâmplă, de sentimentul 
eşecului în cea mai importantă relaţie interpersonală, de teroare, de autoacuzaţii (Polman,1994) femeia nu 
mai este capabilă de a juca nici unul din rolurile impuse de viaţa familiei. 

În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor, de fapt 
rămâne într-o singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. Această situaţie este probabil şi explicaţia 
numărului mare de accidente domestice  ale căror victime sunt copiii. 

Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică ce-i face uşor de 
recunoscut. Ei prezintă: 

 
 probleme fizice: boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare 

fizică mai lentă; 
 probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica de 

abandon, izolare, mânie, frica de răniri şi moarte; 
 probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a 

colegilor; 
 probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme 

cu somnul, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum de 
droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciuna; 

 probleme şcolare: neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcolare, lipsa 
de concentrare, lipsa de maniere sociale; 

 identificarea cu eroi negativi; 
 
Un copil, victimă a violenţei intrafamiliale, este de obicei un copil cu probleme în adaptarea şcolară. 

Relaţia şcoală-familie este şi terenul de manifestare a unor disfuncţionalităţi, care dacă  se corelează 
sistematic duc la apariţia fenomenelor de inadaptare şcolară, dificultăţi de învăţare,  absenteism , violenţa 
şcolară – toate reprezentând devianţa  şcolară. 

Elevii cu probleme de comportament prezintă, în general , o motivaţie redusă pentru învăţarea 
şcolară   - de aceea ei trebuie întotdeauna motivaţi pentru a se implica în învăţare. 

În acest sens  pot enumera unele sugestii  privind  modalităţile de intervenţie în înlăturarea 
comportamentelor indezirabile şi întărirea celor dorite, adaptative: 

 
 Aprobarea, stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul şi probabilitatea  ca 

acesta să se repete în viitor va fi  mare.  
 Extra-atenţia acordată unui comportament sau altul întăresc acel comportament. De aceea 

aceasta trebuie acordată numai comportamentelor dorite însoţită de recompense (laude şi încurajări:de ex. 
îmi place cum lucrează X sau mi-ar plăcea ca toţi să lucreze ca Y etc.) 

 



 Atenţie! Nu trebuie acordată  extra-atenţie comportamentelor indezirabile, pentru că, deşi 
poate fi una negativă (ridicarea tonului, ameninţarea cu sanctiunea, teorii lungi şi plictisitoare despre 
moralitate, etc.), ea poate întări şi recompensa comportamentul. Copiilor le place să atragă atenţia şi dacă 
singurul mod de a atrage atenţia este atenţia negativă se va comporta astfel încât să o obţină.  
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

TOMA ELVIRA 
COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA BUCURESTI 

CLASA A II A B 
 
Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. Atunci când mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tatăl este prea dur copilul nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.    
Este important ca parinții să respecte regulile de bune maniere in familie, să folosească formulele de 
politețe și cu siguranță, copilul îi va imita. Dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, vom avea în mod 
categoric o societate mult mai cultă.  Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să 
fie explicate pe etape. Dacă micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, 
formulele de politeţe: „te rog”, „poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, trebuiesc aduse cât mai multe 
exemple concrete, de preferat în momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistăm 
până acestea vor deveni o obişnuinţă.  

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.          Educaţia primită în cei 7 de 
acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, 
valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  
Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude 
frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin 
dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când 
face o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. 
Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea 
părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. Părinţii trebuie să îi explice clar 
copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se 
va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea 
copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie 
respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu 
uităm  că şi noi adulţii greșim uneori.   

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei.  Regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt 
definitorii pentru formarea lui ca adult.   

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă 
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 

 



ceilalți. Copilul trebuie învățat să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 
exemplului. Este necesar să se stabilească  și să se  impună  reguli și limite în comportamentul copilului. 
Comunicarea este secretul unei relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la televizor 
sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! Copilul trebuie învățat să iubească 
lectura și cărțile!  Încă de cand e bebeluș  trebuie să-i citim povești, apoi, treptat, sa-l  lăsăm pe el să le 
exploreze până când învață să citească și să se bucure singur de ele! El trebuie  să se bucure de copilarie – 
să nu încercăm să facem din el un geniu înainte de vreme;  să-I permitem copilului să socializeze, să se 
distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. opilul trebuie învățat  să iși exprime emoțiile  și 
sentimentele; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale pașnică și să-și controleze impulsurile sau să 
renunțe la agresivitate. Să ne învățăm copiii să spună mereu adevarul, chiar dacă de multe ori poate nu ne 
convine ceea ce a făcut! Este necesar să ne petrecem  cât mai mult timp cu copilul nostru. Ca părinți 
trebuie să ne implicăm și devotăm,  iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut 
cu el.  Copilul trebuie iubit necondiționat și acest lucru trebuie să-l arătăm zilnic! Să ne iubim copilul  
indiferent de note, de cum arată, de performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! 

,,Cei sapte ani de acasa” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți inchinate binelui, 
frumosului și adevărului.   
  

 



Cei șapte ani de acasă 
 

profesor învățământ primar,  Toma Nicoleta Dorina 
 

Cei șapte ani de acasă sunt poate cea mai importantă perioadă din viața omului. Copilul este cel mai 
neajutorat pui de ființă. Odată cu venirea lui pe lume, întreaga viață de familie se schimbă. Soții devin 
părinți, părinții devin bunici și frații devin unchi. Roluri noi, relații noi, responsabilități noi... 

Unde creștem și educăm un copil până la șapte ani?  
În primul rând acasă. Nu la creșă, grădiniță sau cu o dădacă. Rolul matern este cel mai important în 

prima perioadă de viață, pentru a-i oferi confort și căldură emoțională. Intervine apoi și rolul patern, care 
este la fel de important pentru a crește un pui de om independent și curajos. Tatăl este cel care provoacă 
inițierea băiatului, dar este responsabil și pentru latura masculină a fetei (ordine, disciplină). Indiferent de 
sexul copilului, o legătură emoțională prea strânsă cu mama va avea urmări nedorite în viața de adult în 
ceea ce privește independența, autocontrolul, responsabilitatea și curajul. Copiii au nevoie de ambii 
părinți pentru o dezvoltare armonioasă. Relațiile emoționale sănătoase cu bunicii, unchii și mătușile nu 
fac decât să întărească sentimentul securității și pe cel al apartenenței. 

Cum creștem un copil până la șapte ani? 
În societatea modernă românească, sub influența parentingului occidental, se manifestă tot mai mult 

o abordare numită infantocentrism (în centrul nevoilor familiei este așezat copilul). Protoiereul  Andrei 
Lorgus, psiholog practicant și rector al Facultății de Psihologie creștină, atenționează în cartea sa -Darul 
tatălui-, că infantocentrismul este un mit. -Familia infantocentristă în fapt este o familie feminocentristă. 
Aceasta este o devianță funcțională, iar în esență este chiar o disfuncție a familiei provocată de 
distorsionarea ierarhiilor valorilor.- În familie, veriga valorică centrală o reprezintă părinții, iar în centrul 
căsniciei stă Dumnezeu –Așa arată Biserica din casă- (Coloseni,4,15). Rolul tatălui trebuie să rămână 
unul de lider, atât pentru bunăstarea psihică și duhovnicească a copilului cât și pentru cea a întregii familii 
(în credința creștin ortodoxă). 

Plecând de la această reașezare firească a –locurilor- în dinamica unei familii, părintele Savatie 
Baștovoi, autorul cărții –Antiparenting-, explică devianțele care pot apărea atunci când copilul nu este la 
locul lui. Dacă ne oprim doar la fenomenul mult promovat de parentig și anume cel de tantrum, din punct 
de vedere spiritual, acesta apare pe fondul sentimentului de abandon. Abandonul se instalează acolo unde 
apare sentimentul de insecuritate. Un copil care nu resimte autoritatea adultului, trăiește în mod natural 
sentimentul de insecuritate......Așa se explică prezența tantrumului în familiile permisive și inexistența lui 
în familiile autoritare.- 

Cei șapte ani de acasa sunt anii în care prezența părinților și a familiei extinse întăresc copilului 
sentimentele de securitate și de apartenență, iubirea și grija mamei oferă confortul psihic necesar 
dezvoltării, iar susținerea și regulile tatălui modelează caracterul. Toate acestea în respectul pentru 
credința familiei în Dumnezeu și în păstrarea locurilor firești ale fiecărui membru, așa cum sfinții părinți 
ne-au învățat prin scrierile lor. 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

PROF. ÎNV. PRIMAR TOMESCU IOANA 

 

Atunci când auzim expresia „cei şapte ani de acasă” ne gândim cu siguranţă la educaţia pe care 
copilul o primeşte în familie, deşi acesta este inclus de la o vârstă foarte fragedă în diverse forme 
educaţionale. Utilizarea acestei expresii ne duce cu gândul la normele de conduită pe care copilul şi le 
însuşeşte în familie sau cel puţin aşa susţinem cu toţii ca ar trebui să şi le însuşească în familie, norme ce 
sunt consolidate în grădiniţă şi mai apoi în şcoală. 

Mulţi dintre noi spunem despre câte un copil că are sau nu cei şapte ani de acasă, făcând astfel 
referire la felul în care se comportă, salută, răspunde... însă fiecare dintre noi suntem exemple atât pentru 
copiii noştri, cât şi pentru elevii şi pentru copiii cu care intrăm în contact. 

Copilăria este cea mai prielnică perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru a fi educat, pentru formarea 
şi instruirea caracterului psiho-social. Familia este prima verigă în educaţia copilului, deoarece pe lângă 
normele educative pe care i le prezintă copilului, aceasta trebuie să îi asigure şi condiţiile elementare de 
trai, să-l protejeze şi să-i formeze acestuia profilul moral-spiritual. Aceasta are menirea de a-i fi altături în 
permanenţă, de a-l învăţa să aleagă între bine şi rău, de a-i oferi informaţii despre lumea care îl 
înconjoară,de a-l învăţa primele norme şi reguli de conduită. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra propriilor copii se pot manifesta direct prin 
învăţarea salutului spre exemplu, dar şi indirect prin copierea de către copii a comportamentului 
părinţilor. Modelele de conduită oferite de părinţi şi climatul socio-afectiv au un rol esenţial în 
dezvoltarea personalităţii copilului şi în asigurarea unei educaţii de calitate pe viitor. Părinţii trebuie să se 
asigure că propriul copil şi-a însuşit câteva comportamente de bază la nivel educaţional, precum: 

• salutul – prima normă de conduită învăţată în familie; 
• comportamentul în public – să răspundă atunci când este întrebat, să nu întrerupă o conversaţie; 
• comportamentul cu prietenii – respectarea partenerilor de joacă, respectarea regulilor jocului; 
• înţelegerea normelor sociale – prin imitarea părinţilor şi prin înţelegere copilul va şti „ceea ce se 

face” şi „ceea ce nu se face” în societate, va cunoaşte şi va aplica regulile nescrise ale lumii în care trăim 
(să–şi aştepte rândul la magazin, la joacă sau la doctor, să spună cuvintele magice „Mulţumesc!”, „Te 
rog!”, „Poftim!”, „Cu plăcere!”, să respecte orele de linişte, să nu încalce drepturile altor copii pentru a-şi 
satisface propriile drepturi, să respeste normele morale proprii, dar şi pe cele ale celor din jurul lor); 

• manierele la masă – folosirea eficientă a tacâmurilor, liniştea, respectul faţă de meseni şi faţă de 
cel care serveşte; 

• recunoaşterea greşelilor – să–şi recunoască greşelile şi să-şi exprime regretul în semn de respect şi 
demnitate; 

• tact şi toleranţă – faţă de cei din jurul lor care au diferite deficienţe sau dizabilităţi; 
• să-şi poată evalua obiectiv poziţia în raport cu o situaţie – să ştie ce îi place şi ce nu îi place 

susţinându-şi părerea ; 
• să ştie să îşi susţină părerile şi să-şi apere interesele fără a-i deranja pe cei din jur; 
• să fie atent şi implicat în ceea ce se întâmplă în jur, ca să poată evita situaţiile cu potenţial 

periculos şi să poată oferi ajutor cuiva; 
• să ştie să piardă şi să câştige într-un mod civilizat. 
Odată ajunşi în grădiniţă şi şcoală rolul profesorului este acela de a şlefui şi consolida munca 

părinţilor, de a completa golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat la această vârstă.  
Aceşti şapte ani trebuie priviţi ca fiind temelia pe care se clădeşte cea mai importantă verigă a 

societăţii...OMUL. 
  

 



Educaţia factorul principal în devenirea fiinţei umane 
 

Profesor TOMESCU IOANA-MARIA 
Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

 
Aristotel spunea:”Cei care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat cei care le dau viata; de 

aceea pe langa viata, daruiti copiilor si arta de a trai bine, educandu-i”.  
Dezvoltarea armonioasă a copilului depinde de existenţa in viaţa sa a trei categorii de factori.Prima 

categorie face referire la ceea ce moşteneşte copilul,la factori ereditari,adică la ceea ce este transmis de la 
părinţi prin genele ereditare.O altă categorie de factori face referire la mediul care influenţează esenţa 
fiinţei umane,adică ceea ce el trebuie să fie înainte de toate:OM.Aceast factor de o influenţă deosebită se 
conturează din primele clipe de viaţă,când fiecare educator,părinte trebuie să ofere educatului,copilului 
cele mai valoroase exemple,ca atunci când ajunge în societate educatul,dar mai ales educatorul să fie 
mândru de expresia:” Ai cei şapte ani de-acasă!”.Ultima categorie de factori conturează  importanţa 
educaţiei şi a mediului şcolar dirijat in conturarea profilului personalităţii copilului.Toţi cei trei factori 
sunt în strânsă legătură,conlucrând în interdependenţă şi oferind valoare naturii fiinţei umane. 

Educaţia este un tip particular de acţiune umană, o intervenţie sau direcţionare, o categorie 
fundamentală a pedagogiei. Prin educaţie se doreşte dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al 
omului şi formarea unui tip de personalitate solicitat de condiţiile prezente şi de perspectiva societăţii. 

Educaţia are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmăreşte dezvoltarea unor calităţi 
umane şi explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viaţă, are în vedere, 
cu precădere, întrebări asupra existenţei, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri 
atinse, finalitatea în educaţie îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea 
educaţională este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane 
exprimat prin „a fi şi a deveni”. De-a lungul istoriei, educaţia şi-a demonstrat rolul vital pentru 
dezvoltarea civilizaţiei, culturii umanităţii, pentru creşterea gradului de ordine şi raţionalitate în viaţa 
socială, pentru cultivarea valorilor spirituale şi conferirea în acest fel a unui statut elevat condiţiei umane. 

Educaţia se manifestă pe tot parcursul vieţii omului,în primii ani de viaţă copilul ia contact cu ceea 
ce este permis sau nu în acţiunile sale,antrenându-l astfel pentru situaţiile în care trebuie să distingă binele 
de rău,frumosul de urât şi moralul de immoral.Apoi copilul,trecând în alte etape de viaţă,acţionează 
conform cu ceea ce şi-a însuşit ştiind să facă de cele mai multe ori nu ceea ce vrea ,ci ceea ce trebuie să 
facă.Învaţă astfel să aibă încredere în el prin luarea deciziilor.Ajuns la vărsta adolescenţei simte că este 
apreciat.Deci tot ceea ce a întreprins îi oferă răspunsuri pozitive şi are certitudinea că este pregătit pentru 
viaţă.Având aceste convingeri va sti întotdeauna să se identifice,va fi sigur că poate să facă ceea ce 
trebuie şi cu siguranţă va fi responsabil şi în munca sa. 

Educatia este liantul dintre ceea ce suntem  si ceea ce vom fi, ne leaga de trecut prin 
present.Educaţia ne oferă libertate în decizii,de aceea deciziile bune pentru unii pot fi inutile pentru alţii 

În concluzie EDUCAŢIA este lecţia general la care în mod obligatoriu ar trebuie să ia notiţe fiecare 
individ şi să-I răsfoiască paginile valoroase ori de câte ori consider că i-a uitat conţinutul,deoarece 
educaţia ne face oameni! 

“Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. “– Jean Jacques Rousseau 
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CEI SAPTE ANI DE ACASA 
 

Prof TOMESCU  RAMONA 
Gradinita nr.1 cu P.P. Orsova 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 
copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. 

 Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat 
pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom 
avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece 
copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo 
de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă 
voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el 
nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea.  

El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar 
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi 
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să 
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de 
politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin 
imitaţie.  
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof.înv.preșcolar: TOMUȘ ALINA IOANA 
LICEUL ,,CORNELIU MEDREA” ZLATNA / GPN PIRITA 

 

Când spunem ,,cei 7 ani de acasă” ne referim la educația pe care copilul a primit-o acasă de la 
părinți, deoarece în primii 7 ani de viață el își petrece cel mai mult timp cu familia, această sintagmă 
referindu-se la un copil bine crescut, manierat, politicos, care știe cum să se comporte. 

Părinții sunt primii ,,educatori”, primii cu care copilul interacționează, apoi familia extinsă: bunici, 
nași, rude, vecini, având și aceștia menirea de a-l ocroti și a-l ajuta, de a-i oferi o educație. 

Familia trebuie să încurajeze copilul, să-l îndrume, să-i ofere un model. Cum se comportă părinții, 
așa vor trăi și se vor manifesta și copiii, imitându-i pe adulți. În familie se formează primele deprinderi de 
viață ale copilului, de conduită igienică individuală și colectivă. Este temelia pe care se clădesc ,,cei 7 ani 
de acasă”. 

Normele de conduită se învață în familie, principalele reguli de bună purtare se învață mai mult prin 
imitație, decât conștient. Modelele de conduită sunt oferite de către părinți, aceștia ar trebui să 
conștientizeze faptul că responsabilitatea pe care o au în formarea copiilor lor trebuie să pună bazele unei 
educații care, apoi, să fie dezvoltată în grădiniță și școală.  

Ajuns la vârsta preșcolară, educația copilului se împarte între familie și dascăli, aceștia șlefuind ce a 
realizat familia până la vârsta respectivă, completând golurile din procesul instructiv-educativ care au 
scăpat până la această vârstă. 

Educația nu se limitează doar la a învăța copilul să scrie și să citească, el trebuie să învețe cum să se 
comporte cu ceilalți, iar asta se învață în primii ani de viață, adică în preajma părinților. Fiecare părinte își 
dorește ca ,,odrasla” lui să nu dea dovadă de ,,proastă creștere”, să fie un exemplu de bună purtare. 
Bunele maniere sunt mai puțin întâlnite la copiii sub 7 ani, pentru că acestora le este greu să-și imagineze 
că lumea nu se învârte în jurul lor, că nu ei sunt ,,centrul universului” părițnilor. Cu toate acestea, unele 
norme de conduită pot fi respectate de către copii, dacă și părinții lor le respectă: salută politicos, 
comportament adecvat în public (la locul de joacă, pe stradă, în mijloacele de transport, în vizită, când 
primește musafiri, așteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbește, etc), folosește formulele: ,,Te 
rog!”, ,,Mulțumesc!”, ,,Cu plăcere!”, manierat la masă, își recunoaște greșeala, adresând formulele: ,,Îmi 
pare rău!”, ,,Scuză-mă!”. 

Vârsta copilăriei și, mai ales, vârsta preșcolară, constituie una dintre cele mai importante perioade 
în formarea persoanei. Mediul în care trăiește copilul și educația pe care o primește, își pun amprenta în 
formarea viitoarei personalități. Familia este prima ,,școală” a copilului, aici el primește primele exemple 
și noțiuni de conduită morală. 

Educația, bunele maniere, normele de conduită primite în primii ani de viață sunt punctul de plecare 
către adaptarea copilului în societate, un copil ,,educat” se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din 
jur, decât un copil care nu are ,,CEI 7 ANI DE ACASĂ”.  
  

 



Importanţa celor “7 ani de-acasă” 
 

Profesor Torok Alina 
 

Primii șapte ani de acasă sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie să deprindă 
obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Fiecare persoană este unică în felul ei, fiecare om își trăiește 
propria viață, fiecare părinte are stilul propriu de educație, convingerile și valorile personale, fiecare copil 
are articularități care îl deosebesc de oricarealt copil. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la 
educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului 
până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, 
care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu 
adulţii. Misiunea păriților este să le insufle copiilor valori trainice care să le permită acestora să devină 
adulți realizați profesional și personal. Acestea sunt împărtățite de părinți dacă și ei la rându-le se 
ghidează după ele. Așadar, credința și respectul vor ajuta copilul să rezolve  mai ușor situațiile 
conflictuale; învățarea – să descopere tainele lumii învățând continuu; pasiunea – să pună suflet în tot 
ceea ce face, astfel, descoperind lucruri extraordinare; spirit de echipă – cel mai important aspect al 
acestuia fiind cooperarea. Cei șapte ani de acasă sunt pentru mulți o piatră de temelie, cu cât este mai 
solidă cu atât copilul va fi mai bine integrat în societate, și se va dezvolta foarte frumos pentru viitor. Cei 
șapte ani de acasă reprezintă o bază a educației, iar dacă lispește baza, este grav. Prin educaţia primită 
„acasă“, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal un anumit grad de autonomie ( să se spele , sa 
manance , să se îmbrace singur, sa mearga la baie , să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată 
din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de 
dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de 
relaţionare social. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele 
deprinderi dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar 
debutului sociofamilial. Școlii îi revine sarcina de a duce mai departe educația primită în familie, de a 
corecta acolo unde ste cazul, de a-i implica pe copii în diverse activități cu caracter umanitar, de a 
organiza evenimente în scop caritabil , de a-i sensibiliza , a-i pune în situații de ccooperare, de sprijin 
reciproc pentru a duce la bun sfârșit sarcinile primate. Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: 
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de 
manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți.  

Asadar ,,cei 7 ani de acasa,, reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima 
parte a copilariei. 

  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof.înv.primar TOTH BIANCA FIRUȚA 
Prof.înv.primar TÎRZIU VIORICA 

Școala Gimnazială,,.G.D.Teutsch,, Agnita jud.Sibiu 
 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, 
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părintii o ofera copiilor în prima 
parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani 
de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educația unui copil nu consta numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu 
la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 

Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în 
prezența celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de 
a-l obișnui cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Copilul trebuie să învețe 
lucrurile simple încă de la vârste fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Dar buna creștere 
nu trebuie să se oprească aici.  
     Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu un 
prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect.  

     A-l învăța pe cel mic bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp.  
10 reguli esențiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani 
 
1. Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului! 
2. Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului! 
3. Comunică cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii; 

limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 
4. Învață-l să iubească lectura și cărțile - începe încă de când e bebeluș citindu-i povești, apoi, 

treptat, lasă-l pe el să le exploreze până când învață să citească și să se bucure singur de ele! 
5. Lasă-l să se bucure de copilărie - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i 

copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. 
6. Nu abuza în niciun fel de copil - fizic, emotional, verbal etc.; evită educația cu "palma la fund" și 

concentrează-te pe disciplină pozitivă! 
7. Învață-l să își exprime emoții și sentimente; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale 

pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. 
8. Învață-l să spună mereu adevărul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine de la 

tine! Copilul imita ceea ce vede și aude în jurul lui! 
9. Petrece cât mai mult timp cu micuțul tău! Fii un părinte implicat și devotat, iar cei 7 ani de acasă 

vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el! 
10. Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! Iubește-l indiferent de note, de cum arată, de 

performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! Nu glumi pe seama lui, nu îi pune porecle și spune-i 
zilnic că îl iubești. Demonstrează-i acest lucru prin gesturi tandre - sărutări pe frunte, obrajori, îmbrățișări 
etc. 

,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 
voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-
mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". ( ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html
https://www.copilul.ro/copii-2-3-ani/dezvoltare/Imitatia-in-dezvoltarea-copiilor-a7222.html
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Qui arrose les racines de la politesse ? 
 

Prof.Traian Loredana 
Şcoala Gimnazialǎ Nicolae Balcescu, Bacǎu 

 
Dès leur naissance, les enfants viennent en contact avec toutes sortes de situations. Ainsi, ils 

apprennent la langue materne, la manière de parler, d’agir ou de réagir.  Leur mémoire est fréquemment 
comparée avec une petite éponge qui absorbe les réactions des personnes qui les entourent, aussi que les 
paroles et les gestes.  

Les parents construisent la base du comportement des enfants et pendant la période d’enfance, aussi 
que pendant la vie entière, le comportement des parents représente en fait le modèle à être suivi. 

La politesse est enseignée graduellement. Pendant les premières années de vie, les parents 
expliquent aux enfants le code de parler poliment, d’avoir un comportement agréable et désirable. C’est 
comme un métier obligatoire des parents d’éduquer leurs enfants. On commence avec des formules de 
salutation comme « Salut », « Bonjour », « Au revoir », «Comment ça va ? » « Enchanté de vous 
connaître »,  adressées aux  adultes à l’ occasion des différentes visites ou rencontres.  À l’aide de 
l’imitation et de la répétition, les enfants vont développer un réflexe qui sera activé dans la société et qui 
les aidera à socialiser plus facilement avec les autres. 

Un autre aspect qui ne doit pas être oublié, ce sont les remerciements et les modalités de demander 
ou de proposer quelque chose. À l’aide de l’imitation et les exemples de comportement qu’ils observent,  
les enfants peuvent utiliser des expressions comme « J’aimerais cela, s’il vous plait », « Peux-tu m’aider, 
s’il te plait ? », « Je voudrais te demander quelque chose, s’il te plait » et bien sûr, le mot « Merci » ne 
doit jamais manquer dans une conversation de ce genre.  

La base de l’utilisation des règles de politesse est mise, bien sûr, pendant  les premières années de 
l’enfance, à l’aide des parents ou d’autres membres de la famille impliqués dans l’éducation des enfants, 
mais ces règles doivent être utilisées toute la vie. Leur rôle reste incontestablement le plus important dans 
le développement physique, psychique et social des enfants. Mais, après l’âge de 7 ans, l’école continue 
le renforcement de ces règles de politesse.  C’est bien connu le fait que la modalité de parler et de se 
comporter contribue à construire son image dans la société. Ainsi comme l’agressivité et l’ignorance 
naissent dans la plupart des cas de l’agressivité et de l’ignorance, (un comportement indésirable), d’autre 
part, un comportement poli et un langage qui respecte les règles de la politesse mènent toujours vers un 
résultat positif. Chaque adulte (parent ou professeur) qui observe un enfant qui manifeste de l’hostilité, 
doit intervenir prudemment et gentiment afin  d’expliquer ou de corriger les déviations de comportement. 
Ainsi, l’enfant deviendra conscient de ses fautes et il va devenir un adulte plus responsable. 
  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof.înv.prim .Trăistaru Adriana 
Liceul George Țărnea,Băbeni,Vâlcea 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Percepții asupra importanței trăsăturilor morale 
 

Prof.Înv.Primar-Trăistaru Daniela 
Școala Gimnazială Șelaru 

 

Omul îşi însuşeşte normele, principiile morale în mod empiric sau ştiinţific. Normele morale care 
privesc strict relaţiile interumane sunt dobândite din fragedă copilărie, în principal prin exemplul celor din 
jurul copiilor, dar pot fi însuşite/ întărite şi în cadrul şcolii. Aşa cum afirma unul dintre cadrele didactice 
intervievate „formarea morală a copilului se face treptat.”; şi pentru a realiza acest lucru şi-a propus ca 
elevii săi „să înveţe să gândească moral, […] să ştie că temperamentul şi caracterul nu pot fi folosite ca 
scuze pentru păcat, […] să ştie că există legi morale aplicabile tuturor.”  

Prima întrebare din interviu a vizat principalele trei calităţi pe care profesorii îşi propun să le 
formeze elevilor. Prin modul în care a fost adresată întrebarea, am dorit să observăm dacă profesorii şi-au 
propus să dezvolte şi latura morală, nu doar cea intelectuală a elevilor lor. Astfel, se poate vorbi de două 
mari categorii în care pot fi împărţite principalele caracteristici pe care cadrele didactice doresc să le 
formeze la elevii lor: trăsături morale şi intelectuale. III.1.1. Trăsăturile morale enumerate de respondenţi 
pot fi împărţite, la rândul lor, în trei categorii:  trăsăturile morale exprimate în atitudinea faţă de societate 
şi de oameni şi în relaţiile cu¬ aceştia.  

Profesorii urmăresc ca elevii lor să dea dovadă de cinste, onestitate, sinceritate, corectitudine, 
dreptate, onoare, politeţe/ respect faţă de oameni şi pentru valori estetice şi morale, toleranţă, creşterea 
spiritului de echipă şi a cooperării, empatie, prietenie, răbdare, compasiune, formarea unor conduite 
morale bine închegate, responsabilizare morală şi civică, omenie, bunătate, altruism, comportament 
civilizat, bun simţ. Ei îşi doresc formarea unor copii educaţi, care să aprecieze valorile, capabili de 
optimism, patriotism, loialitate, spirit civic, altruism, ataşat de colectiv.  trăsăturile morale exprimate în 
atitudinea faţă de şcoală/ învăţătură/ muncă vizate de¬ cadrele didactice sunt: responsabilitate, 
perseverenţă, ambiţie (perseverenţă în 10 atingerea scopurilor educaţionale), conştiinciozitate, 
punctualitate, seriozitate, eficienţă, pragmatism, tenacitate în realizarea sarcinilor propuse, dragoste de 
carte/ muncă (cultul muncii, implicarea în activităţi), să fie motivaţi să înveţe, rigurozitate, organizare, să 
dea dovadă de concurenţă loială, să fie receptivi la sarcini, ordonaţi şi prompţi, să se adapteze la situaţii 
noi de viaţă, să fie buni meseriaşi (un profesor care predă la o şcoală profesională).  trăsături morale 
exprimate în atitudinea faţă de sine însuşi: demnitate, modestie,¬ autocunoaştere (autoapreciere corectă), 
încredere în forţele proprii (stimă de sine), stăpânire de sine, autocontrol, consecvenţă, simţul demnităţii 
personale, cumpătare, echilibru emoţional. În cadrul focus-grupurilor, s-au conturat 3 calităţi cardinal: 
corectitudinea/cinstea, respectul şi responsabilitatea. Pentru restul trăsăturilor de personalitate pe care 
profesorii sunt interesaţi să le formeze la elevii lor s-au cristalizat şase categorii care însumează trăsături 
de personalitate (tendinţe dominante sau deprinderi centrale) şi atitudini-valori în jurul cărora se pot 
închipui nenumărate scenarii paideice: 

a) Eul cu autocontrol: echilibru interior; stăpânire de sine; autocunoaştere/ autoevaluare.  

b) Eul ofensiv: curaj; încredere; ambiţie; bun lider.  

c) Eul caritabil, mărinimos: toleranţă; omenie; bunătate; prietenie/compasiune; colegialitate; 
altruism; sensibilitate (la prezenţa celuilalt).   

d) Eul interactiv: implicare; spirit de echipă/de colaborare, lucrul în echipă; abilitatea de a 
comunica; spirit civic.   

e) Rigoarea muncii: seriozitate; perseverenţă; continuitate; capacitatea de a munci; hărnicie; rigoare; 
organizare; punctualitate; spirit de disciplină.   

 



f) Cultura învăţării şi învăţarea culturii: dorinţa de a învăţa; interes faţă de ceea ce elevii fac; 
deprinderea de a studia, de a fi autodidact; nivel ridicat de cultură; cultivarea valorilor, respect faţă de 
valori; simţ estetic, dragostea de frumos; înţelepciune (în sens de apetenţă pentru valorile spirituale).  

III.1.2. Trăsăturile intelectuale enumerate vizează, atât disciplina predată de profesorul respondent, 
cât şi caracteristici intelectuale generale: abilitatea de a comunica eficient, inteligenţa, rezistenţa la efort 
intelectual, abilităţi de muncă intelectuală, creativitatea, curiozitatea ştiinţifică/ intelectuală, iniţiativa 
(capacitatea de a lua decizii), capacitatea de a învăţa independent (de a se informa singuri), spiritul de 
observaţie, atenţia, dezvoltarea gândirii 11 logice, exprimarea corectă, competenţa de comunicare într-o 
limbă străină, capacitatea de analiză şi sinteză/spirit critic, spiritul de cercetare, interesul pentru studiu, 
perspicacitatea, cultura generală, familiarizarea cu informaţiile de bază ale unui domeniu, pasiunea pentru 
un domeniu de studiu, plăcerea pentru lectură, autonomia intelectuală].  

III.2. Situaţii de învăţare relevante pentru educația moral-afectivă a copiilor Cadrele didactice 
participante la cercetare au fost întrebate ce situaţii de învăţare proiectează, astfel încât copilul să: a. îşi 
asume responsabilităţi şi să ia o decizie de natură morală; b. îşi poate regăsi nevoile şi interesele; c. îşi 
poate exprima trăirile emoţionale, empatia; d. îşi formeze o atitudine caracterizată de respect pentru 
ceilalţi, toleranţă, solidaritate etc.  

Cerghit, I.; Neacşu, I.; Negreţ–Dobridor, I.; Pânişoară, I.O. (2001) – Prelegeri pedagogice – Editura 
Polirom, Iaşi Cernat, V. (2005) – „Psihologia stereotipurilor” – Editura Polirom, Iaşi Ciolan, L. (2002) – 
”Paşi către şcoala interculturală. Ghid de educaţie interculturală pentru cadrele didactice” – Editura 
Corint, Bucureşti 

  

 



Studiu privind  eficiența metodelor  bazate pe actiune  în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor  la domeniile experiențiale dș, dos, dlc 

 

Prof.inv.primar prescolar 
Trăistaru Maria 

Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel 
Loc. Domnești 

Jud.Argeș 
 

Modernizarea procesului instructiv din gradiniţă implică mai multe componente:proiectarea 
didactică, tehnici şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a copiilor, parteneriate educaţionale, activităţi 
extracurriculare, o metodologie didactică activă Odată cu evoluția societății, educația și-a multiplicat 
necontenit formele de organizare. Factorilor educativi tradiționali li s-au adăugat alții noi precum biserica, 
instituțiile  de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, adică toți aceia care asigură educația 
nonformală.  În eforturile de modernizare a invățământului românesc în grădință și școli se promovează 
strategii noi în acord cu tendințele actuale europene care să schimbe mentalitatea privind concepția 
copilului ca membru al Comunității Europene.  Pregătirea specialiștilor- cadre didactice, părinți, în 
contextul standardelor internaționale, respectând în același timp și metodele tradiționale, aplicarea unor 
strategii curriculare specifice, programe și proiecte noi puse în prim plan prin respectarea drepturilor 
copilului, va duce la realizarea activităților educative la standarde actuale. Programele învățământului 
preșcolar oferă posibilitatea cât și libertatea ca educaroarele să-și aleagă tipurile de activitate, metodele, 
conținuturile în deplin acord cu nivelulde vârstă al copiilor, de interesul lor, de dorința de cunoaștere a 
fiecăruia. În consecință folosirea materialului intuitiv în procesul de predare, învățare, repetare, 
consolidare sau verificare a cunoștințelor, este foarte importantă atât în învățământul tradițional cât și în 
cel modern.  

OBIECTIVELE CERCETĂRII  1. Identificarea eficienţei metodelor bazate pe actiune faţă de 
metodele tradiţionale (analiză comparativă)  2. Identificarea valenţelor formative ale bazate pe actiune în 
ciclul preșcolar  

IPOTEZA CERCETĂRII: Dacă în activitatea instructiv–educativă din grădiniţă se aplică metode 
bazate pe actiune, atunci activitatea va fi mai eficientă în ceea ce priveşte  nivelul de învăţare al copiilor.  

METODOLOGIA CERCETĂRII  
Design experimental  
Locul desfăşurării: Grădiniţa cu program normal: 
Lunile martie – aprilie 2016 Conţinutul:   
1. Proiect tematic „Ne pregatim de Paste”;  
2.  Tema – „ Suntem prietenii iepurasului” Forma de activitate: 
Activitate integrată ADP+ALA+ADE  
3. DS -activitate matematică: „Suntem prietenii iepurașului”  
4. DOS -activitate practică:”Coșul cu ouă de  Paște”  
2. Proiect tematic „În lumea poveștilor”;  
Tema – „ Personajele din povești” 
Forma de activitate: ALA + ADE DLC -Educarea limbajului „Trăistuța cu povești” -joc didactic 
DOS -Activitate practică„Personaje din povesti „ -confecționare album  
Etapele experimentului - Utilizarea testelor de evaluare iniţială. S-au evaluat cunoştinţele copiilor 

despre  povestile studiate  si despre numerele naturale de la  1 la 10 
Predarea/învăţarea conţinuturilor  
Nivel de vîrstă Nr. subiecţi Frecvenţa 5 ani 3 27% 6 ani 8 73%  
2.a) Predarea/învăţarea în ambient tradiţional a proiectului tematic „Ne pregătim de Paște și „În 

lumea  poveștilor”          
2.b) Predarea/învăţarea cu metode active, observarea, algoritmizarea, problematizarea lucrarile 

practice, a proiectelor tematice   „Ne pregătim de Paște“ și „În lumea poveștilor”  Descrieri:    Prin 
metodele active, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea 

 



nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor trebuie sa fie unul intelectual, de exersare a 
proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele 
clasice, prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă 
responsabilitatea, formulează şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, 
individual, în perechi. Ideile, soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate, atunci când se 
respectă principiul flexibilităţii.  La predarea învăţarea continuturilor pe tema Suntem prietenii iepurasului 
(DS +DOS)    s-au folosit metode active ca: exercițiul, problematizarea. Aceste metode  ajută copii să-si 
fixeze cunoştinţele, să evidenţieze asemănări si deosebiri în cazul a doua numere, să descopere soluții 
pentru situatiile create, să exerseze operațiile gândirii.  

1. Fiecare copil primeste 10 jetoane în formate de iepurași având scris pe ei cifrele de la 1 la 10. 
Copiii  trebuie să așeze cifrele în ordine crescatoare apoi descrescatoare  

2. Se arată o cifră, copiii trebuie să așeze atâtea ouă cât arată cifra, apoi se arată un jeton, copiii 
numără elmentele de pe jeton și spun cifra care corespunde numarului de elemente.  

3. Descoperă greșeala strecurată intenționat în șirul de numere.  
4. Rezolvarea problemelor ilustrate  După parcurgerea cu succes a probelor, copiii vor  putea păstra 

materialul mărunt utilizat.În plus iepurașul  oferă fiecarui copil câte un coșuleț decupat din hârtie colorată. 
Cu aceste elemente pregătesc o surpriză iepurașului.  Pentru tema „În lumea poveștilor” (DLC +DOS ) s-
au folosit bazate pe actiune ca conversația euristică, jocul de simulare, lucrarea  practică . S-a pornit de la 
ideea de joc. Un copil  atins cu bagheta fermecata va lua din traistută o imagine, un jeton, il recunoaște și 
denumește din ce poveste face parte, iar personajele alese  vor fi așezate la panou în dreptul celor două 
fețe:veselă pentru personaje bune și tristă pentru personaje rele. Alți copii vor alege personaje după unele 
versuri ghicitori.Prin metode active  copiii găsesc răspunsuri inedite la întrebări despre faptele 
personajelor și vor interpreta jocuri de rol..             

La final, cu materialele trimise de Zâna Poveșilor, vor realiza albume cu personajele lor preferate. 
Conţinuturile au fost predate prin activităţi integrate si s-au folosit mijloace moderne ca suport. Toate 
metodele active stimulează creativitatea, comunicarea, activizarea tuturor copiilor şi formarea de 
capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţă în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, 
îndrăzneţe de rezolvarea a sarcinilor de învăţare.  Fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de 
cooperare, distractive, nu de concentrare, metodele active învaţă copiii să rezolve probleme cu care se 
confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele.  Situaţiile de învăţare, rezolvate prin metode 
bazate pe actiune dezvoltă copiilor gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg 
că atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, o faptă, o idee, un eveniment, ei critică 
comportamentul, ideea, fapta şi nu critică personajul din poveste sau copilul, adultul.  CONCLUZII  

a) învãţarea în  învãmântul tradiţional    
• memorarea şi reproducerea (cât mai fidelă) a cunostinţelor transmise de cadrul didactic     
• competiţia între copii cu scop de ierarhizare;   
 Avantaje:    
• stimulează efortul şi productivitatea individului; promovează norme şi aspiraţii mai înalte;  
• micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări; pregăteşte copiii pentru viaţă, care este foarte 

competitivă  Limite:   
• generează conflicte şi comportamente agresive; interacţiune slabă între colegi;     
• lipsa de comunicare; lipsa încrederii în ceilalţi;    
• amplifică anxietatea copiilor, teama de eşec; egoism;   
•  Activitatea individuala are şi avantaje dar şi limite   
Avantaje: cultivă independenţa copiilor şi responsabilitatea pentru ceea ce fac; se desfasoară sub 

forma realizării unor sarcini  de către fiecare copil, independent de colegii săi, cu sau fără ajutor din 
partea cadrului didactic; învăţământul individualizat este adaptat particularităţilor fizice şi psihice ale 
fiecarui copil urmăreşte progresul copilului prin propria lui activitate.    

Limite: grad redus al interacţiunilor între copii; independenţa scopurilor copiilor; slaba exploatare 
de către cadrul didactic a resurselor grupului; succesul sau eşecul unui copil nu îi afecteazã pe ceilalti 
membri ai grupei; nu creează motivaţie deosebită pentru învăţare; nu ajută la formarea abilităţilor de 
comunicare;   

b) învăţarea  în alternativa moderna    
• apel la experienţa proprie;     

 



• promoveazã învaţarea prin colaborare;    
• pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii.   Cooperarea-activitatea pe grupe  

Avantaje:   
• stimuleazã interacţiunea dintre copii; genereazã sentimente de acceptare şi simpatie;     
• încurajeazã comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi; creşterea stimei de sine;    
• încredere în forţele proprii; diminuarea anxietãţii faţă de şcoală;    
• intensificarea atitudinilor pozitive faţă de educatoare   
Limite:    
• munca în grup, prin colaborare, nu pregateşte copii pentru viaţă,    
• metodele active aplicate în activitatea pe grup sunt mari consumatoare de timp şi necesită 

experienţă din partea cadrului didactic;    
• lipseşte materialul didactic necesar;     
• copiilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare;    
• e nevoie de eforturi şi încurajări repetate pentru a-i convinge că se aşteaptă altceva de la ei.   
Activitatea de învăţare în grup se defineşte ca o metodă în care sarcinile sunt executate de grupuri 

mici de copii, grupuri care sunt autoconstituite şi care se autodirijează. Este folosită cu succes în cadrul 
alternativei moderne, fără a neglija însă munca individuală, ci doar privind-o pe aceasta ca o componentă 
a muncii în echipă. Dacă la tradiţional elevii erau selectaţi în funcţie de capacităţile intelectuale, aici apar 
grupuri unde toţi elevii pot lucra împreună, urmând ca fiecare membru al grupului nu numai să-şi 
îmbunătăţească situaţia, dar şi să contribuie la creşterea performanţei grupului din care face parte  Şcoala 
tradiţională desparte principial educaţia şcolară de cea din familie. În mod tradiţional părinţii erau 
solicitaţi doar la susţinerea materială şi administrativă a clasei. Grădiniţa îşi rezervă dictatul asupra 
metodelor de educaţie teoretică, părinţii fiind simpli supraveghetori ai îndeplinirii lecţiilor. Pe de altă 
parte educaţia morală şi a comportamentelor este atribuita familiei. Se comunică doar rezultatele unor 
evaluări - adesea din perspectivă unilaterală. Didactica modernă  consideră părinţii ca primii învăţători ai 
copilului, parte din procesul de învăţământ. Părinţii sunt invitaţi să participe efectiv la clasă, la procesul 
de educaţie, bineînţeles sub auspiciile unei colaborări cu educatorul. Prezenţa unui părinte în clasă este un 
fapt firesc, nici festiv, nici perturbator. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
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Expresia ,,cei șapte ani de acasă” este folosită în general pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume,însă psihologii spun că educația din primii ani de acasă de care cei mici au parte în 
familie ,definește viitorul adult. 

Chiar dacă aparent în educația copilului lucrurile decurg de la sine,există factori care pot influența 
această dezvoltare pe toate palierele sale,iar o parte din acești factori țin strict de mediul familial si de 
felul în care copilul se raportează la lumea din jurul să u. 

Educarea copilului cuprinde mai multe etape și se face treptat adaptându-l perioadelor specifice din 
viața lui.Criza de personalitate care este o perioadă normală,înțelegerea unor anumite reguli dupa cinci 
ani,politețea care este oglinda familiei și bagajul de informații cu care copilul pleacă în viitor ,sunt o parte 
din etapele pe care un copil și le formeaza în familie alături de cei care-l susțin. 

La baza formării unui comportament corespunzator al copilului este relația afectivă cu părinții. 
Totodată educarea copilului într-o atmosferă deschisă bazată pe iubire și încredere,face ca regulile 

să nu se transforme în disciplină de fier.Educația trebuie adaptată etapelor de dezoltare ale copilului  
,pentru că el întelege lumea complet diferit la trei,la cinci și la șapte ani.Părinții sunt adevarate modele 
pentru copii și nu degeaba întâlnim des expresia “copilul face ceea ce vede și ce aude la părinți”. 

Este important să ne recompensăm copilul și să îl lăudăm ori de câte ori este cazul,iar în situații 
extreme dezamăgirea și nemulțumirea părinților dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

În opinia psihologilor, părinții trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă și ce nu,să 
stabilească reguli realiste,echilibrate și să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă.Este 
important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea copilului,să accepte greșelile involuntare și să nu 
uite că și adulții greșesc uneori. 

Educația copilului este un demers care presupune un schimb de experiență, de valori și de 
competențe  între  adulții care îl susțin în demersul său de dezvoltare.Spirala relaționară care se țese în 
jurul copilului se bazează  pe încredere și parteneriat. 

Nu este neaparată nevoie să învațăm scalele de devoltare,este suficient să petrecem mult timp 
împreună cu copilul nostru ,să-i recunoaștem unicitatea,personalitatea și nevoile. 

Familia reprezintă  primul spațiu formativ pentru copil,reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut și în care crește ,de aceea fiind foarte important respectul pentru moștenirea culturală a 
fiecărei familii și valorificarea acesteia. 

În felul acesta copilul capătă un model de relație, pe care îl putem găsi în toate interacțiunile sociale 
pe care le ințiază în felul său. 

Copiii au nevoie de un mediu ordonat,preductibil care să le ofere sentimental de 
sigurantă,stabilitate,căldură și protecție din partea părinților. 

Programul zilnic induce coerența,disciplina în planul mental al copilului și îi formează abilitatea de 
organizare a unui stil de viață sănătos. 

Ca părinți trebuie să fim întotdeauna un exemplu bun pentru copii,punând temelia unei legături 
solide între noi și ei.Noi pătrundem în lumea lor ,iar ei într-a noastră. 

În concluzie educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca,iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani de acasă. 

  

 



SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ CEI 7 ANI...DE-ACASĂ! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: TRANDAFIR MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂGEŞTI 

BOLOTEŞTI-VRANCEA 
 
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu). 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi 
pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile 
decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte 
din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se 
raportează la lumea din jur.     

 „Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia 
necesară vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine 
educaţi. Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt 
rânduiţi de Dumnezeu să deţină rolul principal. Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă 
de proastă creştere acasă sau în societate. Şi evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie 
un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial 
şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate 
ale copilului. Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este 
indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos, “nu are cei șapte ani de-
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme 
ori reguli de politețe, în special. Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, 
comportamente și atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este 
considerată ”culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informații, de către cine și în ce mod. Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel 
mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență 
asupra lui.  Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare şi climatul socio-
afectiv în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 

 



hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul 
trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele 
de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune ”bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere”, iar copilul învaţă 
prin imitaţie.  

Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună 
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, 
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin 
jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea 
sa ca adult. Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în 
orice situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu 
maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i 
implica pe cei mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” 
pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, 
dornici să înveţe, să descopere lumea. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii din şcoală; 
cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea 
unor probleme.  

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

Tranisan Mirel 
 
Când vorbim despre cei sapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de 
acasă. Educaţia primită în cei șapte de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi 
vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt 
copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza 
să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se 
gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de 
propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar 
jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este 
încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că 
atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani 
copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate 
poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 

 



important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. 

Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca 
amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va 
trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să 
accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii. 

 



IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 
 

Prof.înv.preşcolar TRIF RODICA 
G.P.P. Nr. 24, ORADEA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. 

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului".  

DRAGOSTEA PĂRINŢILOR 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament". Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. 

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi 
vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt 
copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza 
să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se 
gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de 
propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar 
jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este 
încă pregătit pentru asta.  

Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama 
vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este 
suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl 
lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă 
aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi 
când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

VÂRSTELE 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 

 



observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE 
Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 

aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA 
Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 

exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. 

În concluzie,părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească 
reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este 
important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, 
tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie 
înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.  
  

 



Educaṭia se face pentru copil si nu pentru comoditatea ṣi liniṣtea noastrǎ de mai 
tȃrziu 

Prof. pt. învǎṭ. preṣc. Trifan Andreea 
G.P.N. Nr.4 Chirnogi, jud.Cǎlǎraṣi 

 

Din perspectivǎ proprie, anii pe care i-am petrecut alǎturi de pǎrinṭii mei, au fost cei mai importanṭi, 
cu precǎdere primii ani, cȃnd am învǎṭat ce este viaṭa ṣi cum trebuie sǎ trec prin ea.  

Fiecare părinte trebuie să învețe să-i acorde propriului copil, încă din primele zile de viață, o atenție 
deosebitǎ. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este responsabil pentru a-i explica 
diverse lucruri.  

Trecând peste realitatea cum că nu prea mai există cei 7 ani de acasă, întrucȃt copiii sunt incluşi în 
diferite forme educaţionale încă de la vârste fragede, rămâne ideea de la baza urmǎtoarei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Ȋn acest mediu, copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării 
este esenţială în conturarea normelor unui comportament social corect. Şcoala precum şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să certifice şi să consolideze normele deja deprinse din familia proprie.  

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe încǎ din prima zi de 
viaţă a micuṭului. Din nefericire, mai aud şi replici din partea unor părinţi ca: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el!“, „Atunci când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă sau 
dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ de fapt, trădează greşelile educative 
pe care le fac majoritatea părinţilor în primii ani de viaţă ai copilului. Specialistii sustin cu precǎdere cǎ 
regulile de comportament ṣi educaṭia date în primii 7 ani de viaṭǎ sunt definitorii pentru formarea lui ca 
adult.  

Pentru viitorii cetăţeni ai societăţii ṣi anume, copiii, anii petrecuţi în sânul familiei sunt cei mai 
importanţi. De asemenea, are o mare relevanṭǎ, ca părinţii, să fie riguroşi cu ei înşişi, pentru că fiecare 
copil ascultă de sfaturile lor, dar observă în mai ales gesturile acestora. Dacǎ existǎ o perioadă cand 
aceṣtia ascultă de cuvânt, la fel de bine existǎ ṣi o perioadǎ în care esenṭiale sunt faptele. 

Pentru a închide acest articol într-o mainerǎ personalǎ, vreau sǎ spun cǎ eu consider educația ca 
fiind cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, doar cǎ acea hainǎ a fost cumpărată din 
banii strânși în cei șapte ani.  
  

 



“IMPORTANŢA  CELOR  ŞAPTE  ANI  DE  ACASĂ” 
 

Profesor TRIFOI  LĂCRĂMIOARA  FELICIA 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  “LAURENŢIU  ULICI”  RONA  DE  JOS 

 
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 

comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul 
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru 
fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe 
care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm 
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem 
unicitatea, personalitatea, nevoile. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.  
Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 

chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi. 
De la 3 la 5 ani, copilul îşi dezvoltă simţul binelui şi al răului, este conştient când face un lucru bun 

sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa comportamentului său, apreciază recompensele, dar 
conştientizează şi semnificaţia pedepsei.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. 
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 

anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de 
politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi 
capacitatea de relaţionare socială 

Educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici, defineşte în bună măsură viitorul adult. 
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme 

educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. 

 



Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui 
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra 
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor 
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi 
la reacţii adecvate în diferite situaţii. 
  

 



Cei 7 ani de acasă 
- repere ale dezvoltării psiho-somatice în primii ani de viaţă 

 
Prof. TRIFOI   ILEANA 

Sc. Gimnazială ,,George Coşbuc” 
Sighetu Marmaţiei 

Maramureş 
 
În  formarea şi educarea copiilor, familia are un rol hotărâtor. Părinţii sunt cei care asigură, încă din 

primele zile de viaţă, dezvoltarea armonioasă a copilului, atât răspunzând nevoilor fizice, cât şi psihice ale 
acestora. 

În decursul primilor 7 ani, copiii trec prin mai multe etape de dezvoltare şi de aceea este importantă 
cunoaşterea particularităţilor psiho-somatice, pentru că de cele mai multe ori, anumite reacţii, fireşti într-o  
oarecare măsură, sunt abordate greşit şi astfel pot apărea dezechilibre serioase în educaţia copiilor. 

Se foloseşte frecvent expresia ,, nu ai cei şapte ani de acasă”, atunci când copiii sau tinerii au un 
comportament inadecvat în anumite situaţii. Ne raportăm în permanenţă la un set de valori care, deşi 
cunosc anumite modificări odată cu trecerea timpului, rămân valabile principiile de bază căci reprezintă 
echilibrul unor relaţii juste, armonioase, între indivizii unei societăţi. 

Dezvoltarea copilului de la naştere la maturitate se produce în etape succesive şi coerente, cu 
structură psihică unitară, cu profil specific reflectat într-un comportament caracteristic. 

Intrând în lume, copilul necesită îngrijire într-un mediu mereu adaptat posibilităţilor şi cerinţelor 
activităţii sale. Activitatea copilului până la 1 an este mai ales instinctivă şi se manifestă prin reflexe. 
Apoi, folosirea organelor de simţ îl conduc spre primele acte voluntare care vor da naştere unor 
obişnuinţe şi sentimente primare. Sensibilitatea se ascute datorită  unor stimuli. Copilul îşi dezvoltă astfel, 
o inteligenţă senzorială, motrică sau practică, aceasta precedând însuşirea limbajului.  

Între 1-3 ani, copilul realizează cuceriri importante: mersul şi vorbirea. Mersul îi cere o participare 
foarte intensă, permite cucerirea spaţiului locomotor şi astfel se accelerează evoluţia mintală. Limbajul 
stimulează procesele gândirii şi îi oferă acces la lumea simbolurilor. Imitarea de către copil a adulţilor 
este intensă, deci modelele oferite trebuie să fie corecte atât la nivelul limbajului cât şi a 
comportamentului. (pronunţie corectă, limbaj îngrijit, atitudine corespunzătoare situaţiei) 

Către sfârşitul vârstei de 3 ani, se fixează primele amintiri, se conturează simpatii şi antipatii 
accentuate, se manifestă interesul spontan pentru anumite activităţi. 

,,Arta educatorului în perioada de la 0 la 3 ani consta, după cum arată psihologul francez Maurice 
Debesse în a urma pas cu pas progresele maturizării organice pentru a realiza exerciţiul optim al 
dezvoltării psihice. 

La vârsta preşcolară copiii se împiedică şi cad cu uşurinţă poate şi datorită unei dezvoltări 
disproporţionate între capul, corpul relativ dezvoltate şi picioarele scurte. Muşchii mici se dezvoltă mai 
lent, ceea ce se relevă într-o lipsă de precizie în mişcările fine. De asemenea acum copilul solicită atenţia 
şi admiraţia celor din jur şi de aceea recurge la diverse modalităţi de a obţine aceste lucruri. 

În primii 7 ani de viaţă, activitatea prin care se realizează exersarea funcţiilor psihice este  jocul. 
,,Copilăria este făcută pentru a te juca” spune psihologul elveţian E. Claparede. Prin intermediul 

jocului copilul cunoaşte realitatea. Cu atât mai important este, în această perioadă alegerea unor jocuri sau 
jucării potrivite vârstei care stimulează gândirea şi pot implica şi alţi membri ai familiei. 

Asimilând treptat, în forme încă rudimentare diferite modele de conduită, copilul se manifestă ca 
individualitate, trăieşte comportarea şi nu o justifică, dezvoltându-şi personalitatea. Deci, cunoaşterea 
specificului dezvoltării psihice permite o acţiune justă din partea adulţilor. 

 
  

 



Cei 7 ani de acasă 
(rolul familiei in formarea primele noţiuni şi deprinderi ale copiilor ) 

 
Prof. TRIFOI SILVIU 

SC. GIMNAZIALA VADU IZEI 
MARAMURES 

 
Indiferent din ce perspectivă este analizată familia, ea îndeplineşte un rol complex, exprimat printr-

o serie de funcţii cu caracter biologic, economic, juridic, cultural-artistic. 
Ca grup social sau unitate socială, familia a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării sociale şi a 

evoluat de-a lungul istoriei, fenomenele pe care le implică fiind determinate de condiţiile sociale. 
Multitudinea relaţiilor ce se stabilesc între membrii familiei constituie mediul familial. Evident ca 

aceste legături se stabilesc atât în plan vertical între copii şi părinţi sau bunici, cât şi pe orizontală între 
membrii aceleiaşi generaţii: soţi, fraţi. 

Structura familiei determină expansiunea relaţiilor şi implicit valenţele lor educative. Bunicii, 
părinţii şi chiar şi chiar fraţii mai mari oferă anumite modele comportamentale ce vor fi asimilate de copii 
în mod spontan, prin imitaţie. Mediul familial este universul natural al copilului, acesta împărtăşind 
valorile morale şi sociale ale adulţilor în funcţie de specificul familiei, nivelul de pregătire socio-
profesională, posibilităţile materiale, etc. 

Funcţia educativă a familiei este rezultatul unei acţiuni dirijate, ce oferă într-un mediu specific un 
set de valori şi atitudini ce contribuie la formarea personalităţii copilului. Asupra acestuia acţionează 
atitudinea părinţilor, manifestată într-o formă autoritară, despotică, represivă, o atitudine echilibrată sau 
una neutră, indiferentă faţă de educaţia copiilor. 

Din acest punct de vedere, dacă vom compara atitudinea părinţilor şi a profesorilor, putem identifica 
diferenţe majore. Autoritatea părinţilor este expresia concepţiei lor despre educaţie şi o manifestare 
atitudinală în relaţiile lor cu copiii, pe când autoritatea profesorului este o notă definitorie a funcţiei pe 
care o îndeplineşte. 

Valenţele educative ale familiei reflectă în mod direct relaţiile ce se stabilesc în interiorul familiei, 
modelele culturale, sociale, religioase, pe care le oferă. Din această perspectivă ele au un caracter 
potenţial. De aceea mediul influenţează educaţia copilului. Acesta imprimă acţiunii educaţionale anumite 
particularităţi. Fiecare membru al familiei acţionează însă în funcţie de experienţa şi posibilităţile sale, de 
concepţia despre educaţie, de locul pe care îl ocupă în structura de ansamblu a familiei. 

Legat de această componentă se pune problema autorităţii părinteşti. În funcţie  de atitudinea 
adoptată, observăm in zilele noastre comportamente extrem de diverse în special în familiile în care 
părinţii sunt separaţi, dar nu numai, în sensul că de multe ori copiii sunt răsplătiţi sau ,,ademeniţi ’’ cu 
sume de bani sau cadouri importante pentru a alege să locuiască sau să prefere un anumit părinte. 
Acţiunea educativă din familie se particularizează şi prin finalităţile sale. 

Deci, după  părerea mea, rolul familiei în formarea copiilor în primii ani de viaţă este foarte 
important, asigurarea unui climat educativ favorabil având o influenţă puternica asupra dezvoltării 
ulterioare. 
  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

P.I.P.TRIFU MITA 
LICEUL TEORETIC „C-TIN BRANCOVEANU”,DABULENI,DOLJ 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 
copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.  

Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se bazeze pe 
autoritate şi respect 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 

 



aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ” 
 

Prof. înv. primar Trufaş Ioana-Angela 
Școala Primară Burjuc, jud. Hunedoara 

 
  „Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. 
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a 
descrie conduita unei persoane într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de 
acasă, de care cei mici au parte în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de 
viaţă a copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea 
mic, nu înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ 
purtarea urâtă sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, 
de fapt, greşelile educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

 În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. 
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IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 
 

Prof. înv.prof.primar: Tudor Andreea Cosmina 
Şcoala Gimnazială Numărul 126 ,sector 5, Bucureşi 

 
„Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, 
şi de felul în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului 

adult!” 
Danion Vasile  
 
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară 

vieţii în lume. E normal pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi şi bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Familia devine o mică biserică numai atunci când părinţii îşi cresc copiii aşa cum trebuie, cu atenţie 
şi responsabilitate. Fiecare părinte poate descoperi noi şi noi modalităţi de a-i apropia pe copii de 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Cel mai important lucru este ca aceştia să fie crescuţi într-un mediu de 
credinţă, în care să simtă cât de importantă este pentru părinţii lor legătura cu Dumnezeu. Dacă îi vor 
vedea rugându-se, vor spune şi ei cu bucurie rugăciunile pe care le-au învăţat atât acasă, cât și la 
grădiniță/școală!Văzând că părinţii merg la biserică nu numai de Paşti şi de Crăciun, ci în fiecare 
Duminică şi sărbătoare, şi chiar şi când nu este slujbă, copiii vor iubi casa Domnului şi se vor simţi acasă 
în ea. 

Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să 
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt 
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. Simțim nevoia să apelăm la o vorbă din popor 
relevantă la acest capitol ”nu fă ce face popa, fă ce zice popa”. Din păcate, cei mici vor fi mai tentați spre 
a copia comportamentul tău decât spre a te asculta cu sfințenie atunci când le spui ce să facă și ce să nu 
facă. Puterea exemplului este foarte importantă la această vârstă. Dacă vrei ca cel mic să nu arunce 
gunoaie pe stradă, fii tu primul care aruncă mereu ambalajele la coș. Cedează locul tău în autobuz 
persoanelor mai în vârstă dacă îți dorești ca cel mic sã procedeze la fel.  

Sărbătoarea Crăciunului şi a Paştelui sunt cele mai importante momente din viaţa oricărui copil 
creştin. Atenţia părinţilor trebuie să fie îndreptată în a-i ajuta pe copii să trăiască bucuria Naşterii şi 
Învierii Domnului. Mari greşeli fac părinţii care, creştini cu numele, dar păgâni cu faptele, transformă cele 
două sărbători religioase în simple momente de oferire a darurilor. Venirea „iepuraşului“, de exemplu, 
care nu are nimic în comun cu sărbătoarea Paştelui. Cei mai mulţi copii sunt dornici să vină Moș Crăciun 
și „iepuraşul“și mai puțin,  Ziua de Crăciun și Ziua Învierii. Peste ani şi ani, când vor avea nevoie de 
ajutorul Celui Înviat, nu vor şti să îl ceară; s-au obişnuit prea mult cu prezenţa „iepuraşilor“, cu cadouri și 
daruri din ce în ce mai diversificate, în fucție de vârstă.Sigur că nu trebuie să ne lipsim copiii de asocierea 
bucuriilor materiale, trupeşti, cu marile bucurii spirituale, dar nu trebuie răsturnată cu nici un chip ierarhia 
valorilor! 

Obișnuiește-l cu regulile. subtil!  
Atunci când îi spui unui copil că nu are voie să facă un lucru, nu faci altceva decât să îi strârnești 

curiozitatea cu privire la ce se întãmplă dacă pune mâna acolo unde mami i-a spus să nu o facă. Nu 
trebuie să îi interzici celui mic să exploreze mediul înconjurãtor, ci mai degrabă să îi explici consecințele 
acțiunilor lui. ”Dacă pui mâna pe ușa de la cuptorul aragazului, te frigi și faci buba și vei avea nevoie de 
medicamente pentru a te face bine” sau ”dacă te sui acum în copac poți să cazi și să te julești și o să îți 
curgă sânge” sună mult mai bine decât ”Tu chiar nu înțelegi că nu ai voie să pui mâna acolo?!” Ai fi 
suprins cât de inteligent este copilul tău la o vârstă fragedă.  

Învațã-l despre egalitate  
Atunci când vorbim despre egalitate, trebuie să îi explici celui mic că un director nu este cu nimic 

mai bun decât doamna de la curățenie. Amândoi sunt adulți care muncesc pentru familiile lor și trebuie 
respectați în aceeași măsură. Afirmațiile de genul ”dacă nu ești cuminte, te las în stradă să te fure țiganii” 
nu fac altceva decât să îi imprime în minte celui mic ideea că rromi sunt o etnie rea și că trebuie să se 
poate cu ei în mod corespunzător.  

 



Explicã-i despre bunele maniere în public  
Atunci când mergi cu cel mic în locuri publice, țipetele și urletele lui nu vor face altceva decât să 

atragă atenția asupra ta într-un mod negativ. Trebuie să îi explici celui mic că nici lui nu i-ar plăcea să fie 
deranjat atunci când vrea să doarmă de exemplu. Spune-i că dacă îl nemulțumește ceva țipetele și crizele 
de nervi nu îl vor ajuta să obțină nimic, din contră. Descoperă ce îl supără și căutați soluții împreună. 
Pentru a preveni astfel de comportamente pe viitor nu trebuie să cedezi când cel mic face crize de nervi în 
public. 

În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate 
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să 
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici, de 4-5 ani!). Munca 
făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful împreună”; „Să sortăm 
fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile, hăinuțele” „Să facem 
împreună gogoși/plăcinte!”), însoţită de rugăciune, este de mare folos, în timp ce munca fără rugăciune, 
poate duce la idolatrizarea bunurilor materiale. Putem spune că există un demon al muncii exagerate care 
îl împinge pe om la eforturi fără rost (dorind să își agonisească cât mai multe) pentru a-l îndepărta de 
viaţa duhovnicească. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, 
vindecând lenea, egoismul şi cultivând jertfelnicia. 

Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, 
acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților 
învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn 
de respect la rândul sãu.  

Numai cu multă străduinţă şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem fi bune modele, putem 
cunoaşte bucuria mărturisită de Proroc: „Iată, eu şi fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu“ (Isaia 8, 18). 
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Doar împreună construim cei şapte ani de-acasă 
 

Prof.înv. primar:Tudor Aurelia 
Şcoala Gimnazială nr 29 „Mihai Viteazul” Constanţa 

 
Educația se preocupă, în aceeași măsură, ca şi pedagogia, de formarea personalității care va permite 

fiecărui om să asimileze în mod creator realizările sociale. 
 Educația este o acțiune care se desfășoară în mod conștient în conformitate cu finalităţile stabilite 

în prealabil, are un sens intenţional care vizează un rezultat bine conturat. În cadrul educaţiei, oamenii 
planifică în plan mental ceea ce ulterior vor desfăşura în mod concret, sunt animaţi de anumite intenţii, 
procedează în conformitate cu o anumită comandă socială, se conduc după anumite principii şi norme, 
deci totul este organizat şi programat, nimic nu se întâmplă haotic, totul este direcţionat. Asistăm astăzi la 
o deplasare a accentului de la „a învăţa pentru a şti” la „a învăţa pentru a acţiona”, la o schimbare de 
viziune şi de stil didactic, la aplicarea unui nou sistem de evaluare. 

Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în 
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului, 
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune  că indiferența 
familiei față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este deasemenea o 
faptărea. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 
ani de acasă.  

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de 
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă/ la şcoală sau oriunde se duce , ce i-a plăcut, ce 
nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii 
să-şi exprime emoţiile fără nici urmă de teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, copilul începe să 
bombardeze cu păreri  şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să 
mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să 
stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”.  

 Iată câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o 
pregătire minuţioasă : 
a) În natură: 
- să-i implice în culesul  fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre gustul lor ş.a. 
 b) În gospodărie: 
- să se joace în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a vânzătorul”, „De-a 
petrecerea”, „De-a musafirii” etc. 
 c) În drum spre grădiniţă/ şcoală: 
- să se joace, atribuindu-şi diferite roluri („Să zicem că eu eram Anca, colega ta şi ne întâlneam pe 
drum…”) 

Deşi e greu de crezut fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea 
exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, 
munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, 
sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de învăţare atât de necesare  

Pe de altă parte putem atrage atenţia asupra faptului că părinții sunt modele pentru copil. Va fi 
ineficient să atragem atenția copilului să nu vorbească foarte tare spre exemplu, dacă acesta aude frecvent 
certuri sau ţipete în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil  nu este cea 
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. 

Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. 
Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri copii. 
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Rolul familiei în educaţia copilului 
 

Prof.inv.primar  Tudor Ioana 
Liceul Teoretic ,,Ion Gh. Roşca” 

Osica de Sus, Jud. Olt 
 
Dacă am privi lumea ca fiind formată din mai multe cercuri concentrice, familia reprezintă ,,primul 

cerc” pe care copilul îl descoperă, cu care interacţionează, pe care-l imită. Orice gest, mişcare, cuvânt, 
oricât ar părea de nesemnificativ îşi pune amprenta fără nicio îndoială asupra dezvoltării fizice şi psihice a 
copilului. Acesta este un recipient emoţional şi un partener în dialogul emoţional care se instalează între 
el şi mamă, de la naştere.  

Încă de la începutul secolului trecut, Kant-urmărind un proiect de emancipare a condiţiei umane -
scria ,,Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii. Dar 
pentru a-i face pe aceştia mai buni, este necesar să facem din pedagogie un studiu, altfel nu este nimic de 
sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor oameni cu pregătire rea.”(Kant, Im. 1992,p.5). 

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi climatul acesteia şi 
de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor ,,Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din 
ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o 
greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se va 
pune ăn asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veţi putea atinge de el pentru a-i 
îndrepta cum trebuie greşeala.” 

Familia este cea mai veche şi cea mai importantă instituţie din lume. După cum este familia noastră 
tot aşa va fi şi societatea noastră. Mediul familial reprezintă mediul optim pentru formarea şi devenirea 
umană, mediul afectiv, social, cultural, cadrul în care se desfăşoară acţiunea educativă a familiei, locul în 
care copilul învaţă să fie iubit şi să iubească cu mult înainte ca el să fie în stare să facă distincţia între 
aceste două elemente. Impulsurile primare ale copilului îşi vor găsi aici satisfacţiile cuvenite sau vor 
întâmpina frustrările inevitabile, temperate însă de dragoste. Mediul influenţează, educaţia acţionează, nu 
însă independent, ci concomitent.   

Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult ca fiind vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă 
educaţională din viaţa unei persoane, pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în 
dezvoltarea individualităţii umane şi unele din cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru 
etapele ulterioare ale dezvoltării sale. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de 
acasă. 

Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte 
a copilăriei. Educaţia primită depinde de valorile pe care le are familia şi pe care le transmite copilului, de 
relaţia afectivă dintre copil şi părinţi. Degeaba atragem atenţia copilului să fie respectuos cu cei din jur, 
dacă membrii familiei vorbesc mereu răstit şi vulgar. Pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai întâi să 
ne educăm pe noi înşine, pentru că modelul părinţilor se imprimă atât de tare în copii, încât copilul ajuns 
adult va reacţiona aşa cum a văzut la mama sau tatăl său,fiind convins că aşa este normal. Probabil că nu 
există o altă relaţie interpersonală cu o încărcătură psihologică atât de puternică şi de complexă ca relaţia 
dintre părinţi şi copii. Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al 
personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa.   
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Cei șapte ani de-acasă 
Disciplinarea pozitivă 

 
Prof. Tudorache-Marin Viorica 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Tecuci 
 

Fiecare părinte își dorește să crească un copil educat, civilizat, care să dea dovadă de bună creștere 
să primească expresia laudativă ” are cei șapte ani de-acasă”, ca recompensă a comportamentului în 
societate. 

Până la șapte ani, copilul înregistrează ca o cameră de luat vederi comportamentul părinților, 
adulților din viața sa, de aceea, chiar dacă au aceeași vârstă, copiii răspund cu comportamente diferite la 
același tip de stimul. Chiar dacă nu sunt de acord cu ceea ce văd, sau aud de la copiii lor, părinții trebuie 
să fie conștienți că se reflectă ca într-o oglindă în comportamentul acestora.  

Relația copil- părinte este foarte importantă în formare celui sau celei mici, modul în care este 
motivat/motivată, recompensat/recompensată, pedepsit/pedepsită, atenția, aprecierea ce li se acordă sunt 
factori constructivi sau distructivi în funcție de patternul de comunicare din fiecare familie.  

Disciplinarea pozitivă este tipul de educație cel mai potrivit pentru formarea la copil a inteligenței 
interpersonale, modul în care copilul va relaționa cu cei din jur, colegii, când vor intra la grădiniță, 
doamnele educatoare, părinții colegilor, etc. 

Voi prezenta în cele ce urmează câteva modalități prin care reușim să obținem de la copil 
comportamentul dorit: 

1. Când daţi o comandă, când exprimaţi o dorinţă, daţi-i copilului imediat un feed-back 
despre felul în care reacţionează.  

  Nu plecaţi pur şi simplu ci rămâneţi să asistaţi la activitate şi oferiţi comentarii pozitive. 
2. Imediat ce aţi dat copilului comanda sau i-aţi cerut să facă ceva şi acesta începe să se 

conformeze cerinţelor, lăudaţi-l pentru complianţă:  
-„Îmi place când faci ceea ce îţi cer.”, 
- „Îţi mulţumesc că ai făcut ce te-a rugat mama/tata.”,  
-„Uite ce bine (repede, precis etc) faci.....”,  
-„Ce copil bun eşti la.....” 
3. După ce aţi fost atent la complianţa copilului, puteţi să plecaţi pentru câteva momente, în 

cazul în care este nevoie, cu condiţia să vă întoarceţi frecvent şi să îl lăudaţi pentru complianţă. 
4. În cazul în care copilul a îndeplinit o sarcină fără să i se fi cerut, trebuie să îl lăudaţi  în 

mod deosebit. Puteţi să îi oferiţi nişte privilegii ceea ce îl va ajuta pe copil să ţină minte şi să urmeze 
regulile casei fără să trebuiască să i se repete tot timpul. 

5. Ar fi bine dacă aţi începe să folosiţi acordarea de atenţie pozitivă copilului în aproape toate 
situaţiile în care daţi comenzi.  

 Alegeţi două sau trei comenzi pe care copilul nu le îndeplineşte consecvent.  
Trebuie să faceţi un efort special pentru a-l lăuda şi să fiţi atent la el ori de câte ori începe să se 

conformeze acestei sarcini specifice.  
Alegeţi o perioadă în care copilul nu este foarte ocupat şi rugaţi-l să îndeplinească sarcini simple: 
 „Dă-mi, te rog, o batistă (o lingură, un prosop, un ziar etc)”, „Poţi să-mi aduci........?”.  
Aceste comenzi „simple” trebuie să implice doar un efort minim din partea copilului. 
Daţi cinci sau şase asemenea comenzi una după alta, în decurs de câteva minute. După îndeplinirea 

fiecăreia, lăudaţi-l pentru complianţă: „Îmi place când eşti ascultător”, „Eşti foarte drăguţ când faci ce 
ţi se cere”, „Mulţumesc că ai făcut ce te-am rugat să faci”. 

Încercaţi să aveţi câteva asemenea perioade  în fiecare zi. Deoarece cerinţele sunt foarte simple cei 
mai mulţi copii (chiar şi cei cu probleme comportamentale) le vor îndeplini. 

Aceste situaţii oferă oportunităţi excelente în care îl puteţi „prinde când este cuminte” şi aveţi 
ocazia să îl lăudaţi pentru complianţa lui. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă 

 



etc. Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Tudoran Steluța-Fani 
Prof.inv.primar, 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Slatina, Olt 
 
Educaţia porneşte de la cei ”şapte ani de-acasă”. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii 

pentru educaţie, pentru formarea caracterului. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 
copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, 
întipărite pentru toată viaţa în profilul acestuia. 

În familie se oferă copilului primele informaţii despre lumea ce îl înconjoară, primele norme şi 
reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Aici se formează 
primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al ”celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, la convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie, copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii 
familiei. Părinţii sunt principalele modele pe care copiii le urmează. Procesul educativ al copilului trebuie 
condus cu grijă şi caldă afecţiune, în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care acesta se află. 

După ce ajunge la vârsta școlară, educaţia copilului se împarte între familie şi şcoală.  Școala va 
trebui să şlefuiască ceea ce a realizat familia.  

”Cei 7 ani de acasă” îşi pun cel mai mult accentul în ceea ce devine un copil mai târziu, adultul de 
mâine.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  

Psihologii atrag atenţia asupra faptului că, în prezent, regulile bunei-cuviinţe sunt din ce în ce mai 
străine copilului modern, mai ales că, în majoritatea culturilor lumii, deprinderea copiilor cu regulile de 
bună purtare este o parte esenţială a educaţiei celor mici, în pofida faptului că “cei şapte ani de-acasă” 
sunt decisivi pentru felul în care viitorul adult se va integra în societate şi pentru modul în care acesta se 
va raporta la valorile unanim acceptate. 

Chiar dacă se consideră că în prezent societatea nu mai acordă suficientă atenţie regulilor de bună 
purtare pe care trebuie să le transmită copiilor, unii analişti susţin că nimic nu s-a schimbat în societatea 
modernă. În orice colţ al lumii, regulile par să fie aceleaşi, permiţând individului să fie recunoscut, 
apreciat de societatea în care trăieşte, prin cei ”şapte ani de acasă”. Diferența față de trecut este aceea că 
s-a trecut de la un model familial foarte ierarhizat la unul mult mai democratic şi mai permisiv, bazat pe 
un gen de complicitate cu capriciile celor mici, ceea ce nu înseamnă că cei mici nu mai trebuie învăţați, 
spre exemplu, să ţină cont de vârsta interlocutorului, pentru a-şi adapta discursul şi comportamentul faţă 
de cel de alături într-un mod civilizat şi decent, mai ales că a te adapta în funcţie de nevoile celuilalt 
înseamnă, de fapt, să ştii să trăieşti frumos.  
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LIMITE ȘI REPERE ÎN EDUCAȚIA DE ACASĂ 

Prof. Tudorică Vasile 
Școala Gimnazială Nr. 11 Buzău, Jud. Buzău 

 

„Cuvântul acționează atunci când cel care-l rostește este el însuși acest cuvânt”  (K.G. Durckheim) 
Se spune că, dacă vei reuși să educi un copil încăpățânat să se poarte „cum trebuie”, el o va face 

întocmai, cu toată determinarea de care este capabil. 
Să ajuți un copil să crească este un rol complex, care le generează părinților sentimente 

contradictorii: pe de o parte, ei ar dori să-și păstreze copilul la o vârstă mică, pe de altă parte au dorința ca 
acesta să devină un copil autonom cât mai repede posibil. 

Să educi un copil cu caracter temperamental se poate dovedi epuizant, dacă nu dai dovadă de iubire 
și nu ești constant în principiile și acțiunile tale pe termen lung. Cu cât copilul este mai inteligent, cu atât 
sarcina se poate dovedi mai dificilă.  

Educarea unui asemenea copil nu presupune să te lansezi într-o luptă a voințelor, căci vei sfârși prin 
a fi stors de vlagă. Scopul nu este să-i arăți copilului cine comandă în această relație, ci să-l ajuți să-și 
amelioreze caracterul, întărind regulile de bază. Redactarea unei liste foarte clare se poate dovedi o  idee 
foarte bună, elaborând și adăugând câte o regulă pentru fiecare dintre cei șapte ani.  

A țipa nu este o soluție pe termen lung, deoarece un copil are nevoie mai ales de o educație 
armonioasă pentru o dezvoltare cerebrală sănătoasă. E adevărat că aceasta presupune să dai dovadă de 
creativitate! Ar putea mai curând avea efect o pedeapsă care îndeamnă la reflecție, la un gest amabil, cum 
ar fi întocmirea cu mijloace specifice vârstei a unui bilet de scuze. 

Altă soluție ar fi discutarea pe tema regulii încălcate, ceea ce îi permite copilului să reflecteze și îi 
dă timp să se calmeze.  

Capriciile au la bază egoismul. Părinții trebuie să redirijeze această puternică forță în direcția bună. 
Copilului i se poate oferi ocazia pentru o scurtă perioadă de a fi responsabil, măcar câteva minute, 
implicându-se într-o anumită cauză, participând la proiecte care să-i pună la încercare limitele personale.  

Câteodată, temperamentele vulcanice, oboseala și frustrarea îi pot face pe părinți să uite tandrețea, 
dar, fără exemplul lor, copiii nu pot învăța să fie amabili. Primele momente ale zilei, întoarcerea de la 
școală sau ritualul de culcare a copilului pot fi momente potrivite pentru un sfat bun, mult mai ușor 
acceptat dacă este însoțit de o mângâiere, o vorbă de alint sau o vorbă blândă, de încurajare. 

Personalitatea părinților se reflectă în comportamentul copiilor, creându-se un stil de interacțiune  
propriu fiecărei familii, fiecare prezentând o istorie diferită. Membrii unei familii cresc, iată, împreună, 
astfel încât investiția în educația de acasă a unui copil poate aduce celor din jurul lui multe bucurii și 
motive de mândrie! 
  

 



CEI  7  ANI  DE  ACASA 
INSUSIREA COMPETENTELOR DE COMUNICARE CORECTA 

 
Sc. Gimn. “Petre N. Popescu”- Vanatori, Mures 

Prof. Luminita Tudosa  (Limba si literatura romana) 
 
“Limba este mijlocul prin care ne aratam ideile si cugetarile noastre; acela ce cunoaste si stie mai 

multe lucruri, a aceluia limba este si mai bogata de vorbe si mai placuta.”  (Ion Heliade Radulescu)     
 
Desi au trecut multe decenii de cand I.H.Radulescu isi exprima aceasta opinie vis a vis de limba si 

comunicare, ideea este de actualitate pentru societatea noastra.  Ea surprinde importanta calitatii 
exprimarii, importanta asimilarii unui vocabular diversificat, astfel incat limba sa fie bogata si expresiva 
fiindca prin ea se vede nivelul de educatie si de cultura al vorbitorului. 

Epoca actuala inseamna comunicare. Totul graviteaza in jurul comunicarii, ca mijloc de a stabili 
legaturi.  Angajandu-se intr-un act de comunicare verbala, comunicatorii (interlocutorii) consimt o 
apropiere de statut si , in acelasi timp, intra intr-o relatie de respect reciproc.   

Si totusi… Intr-o epoca a democratiei, o epoca in care reusita unei relatii de orice natura – sociala, 
economica, amicala etc – depinde de eficienta comunicarii, exista, din pacate, multi vorbitori nativi de 
limba romana care comit greseli de exprimare . Indiferent daca vorbitorul care comite greseli de 
exprimare este de varsta scolara sau nu, reprosul se indreapta catre scoala. Oare de ce numai catre scoala? 
Este adevarat ca la scoala se invata multa teorie si analiza gramaticala si poate prea putin se insista pe 
comunicarea orala, pe construirea de discursuri potrivite diverselor ipostaze de viata. Poate ar trebui sa 
insistam tocmai pe punerea in practica a cat mai multor situatii de comunicare. Exista totusi o programa 
pe care noi, profesorii de limba romana, trebuie sa o respectam.  Insusirea corecta a limbii romane nu se 
realizeaza numai in scoala sau numai prin obiectul limba romana. Scolii – si in special acestei  discipline 
– ii revin insa cele mai mari obligatii de utilizare rationala a limbii, de formare si dezvoltare a 
deprinderilor de exprimare a gandurilor, ideilor si sentimentelor in mod corect logic, coerent si concis. De 
asemenea, scoala are sarcina de a constientiza si supraveghea procesul comunicarii, de a cultiva vorbirea 
ingrijita. 

Dar pana sa ajunga copilul la scoala? De unde invata copilul prescolar sa comunice corect? 
Raspunsul este clar: FAMILIA este prima furnizoare de modele de comunicare si comportamentale.  

Varsta prescolara este perioada din viata copilului in care comunicarea se desfasoara exclusiv oral.  
Este perioada in care copilul isi insuseste invelisul sonor al cuvintelor. Parintii si, in general, familia 
trebuie sa aiba grija sa comunice corect, sa respecte regulile conversatiei , sa provoace copilul sa 
comunice.  Acum se aprofundeaza relatia copilului cu membrii familiei . Acestora copilul le comunica  
primele sale ganduri, trairi, curiozitati. Copilul asteapta raspunsuri, lamuriri, indrumari.  

Daca in aceasta perioada copilului i se ofera  toata atentia si sprijinul pentru a invata sa comunice cu 
cei din jur, copilul se va familiarize cu situatiile diverse de comunicare, va trece cu usurinta de la statutul 
de ascultator (receptor) la cel de vorbitor (emitator). Va sti sa ceara si sa ofere informatii. 

Comunicarea orala din perioada prescolara prezinta avantajul ca ea se desfasoara intr-un timp mai 
lung decat comunicarea scrisa. Comunicarea orala este insotita ,de obicei, de elementele comunicarii 
nonverbale. Copiilor le place sa gesticuleze atunci cand vorbesc. Le place sa zambeasca sau sa faca 
grimase, sa miste mainile sau picioarele. Aici intervine rolul mamei sau a celorlalti membri ai familiei. 
Copilul trebuie invatat sa comunice predominant verbal, elementele nonverbale (mimica, gestica, pozitia 
corpului ) sau cele paraverbale (ritmul, intensitatea si debitul vorbirii, intonatia) trebuie sa vina doar ca o 
completare a comunicarii, un auxiliar care face comunicarea mai eficienta si mai placuta, obiectivul final 
fiind reflectarea exterioara  a trairilor interioare. 

De multe ori, din exces de afectiune, membrii familiei vorbesc cu copiii intr-un limbaj specific “al 
rasfatului”. Cu cuvinte stalcite, prescurtate , diminutive etc. Uneori este greu pentru copil sa recepteze 
mesajul / informatia in mod corect. Avand in vedere faptul ca adultii sunt in aceasta perioada modele de 
comportament si de comunicare, ei trebuie sa le ofere copiilor modele de comunicare corecta, coerenta, 
clara, logica. Comunicarea corecta si eficienta ajuta copilul la dezvoltarea personala si intelectuala. 

Odata insusite regulile conversatiei , copilul prescolar, dupa varsta de 3 ani,  va sti sa-si comunice 
trairile , gandurile si dorintele atunci se desprinde de mediul de acasa pentru cateva ore pe zi. Va merge la 

 



gradinita unde va relationa cu colegii de grupa si cu educatoarea.  Sunt activitati de invatare care sunt 
alcatuite din cantecele combinate cu miscari ale corpului. Reusita jocului depinde de coordonarea dintre 
comunicarea orala si miscare (verbal / nonverbal). Complexitatea jocurilor si, implicit, a modalitatilor de 
comunicare si relationare sporeste odata cu cresterea in varsta.  

Cand copilul stie sa comunice oral astfel incat se poate face inteles atat de ceilalti copii cat si de 
catre adulti, combinand in mod armonios elementele verbale cu cele nonverbale si cele paraverbale, 
atunci el este pregatit sa se familiarizeze cu celalalt tip de comunicare , comunicarea scrisa. Copilul 
devine scolar si descopera universul textului scris. Incepe sa asimileze informatii prin accesarea surselor 
scrise si, mai ales , ajunge la momentul in care el isi poate alege singur informatia dorita. Nu numai ce ii 
ofera ceilalti sau ce poate asimila prin vizionare (filme, carti illustrate, pancarte cu imagini etc). 

Ca o completare la cele aratate, as mai spune ca in perioada celor “7 ani de acasa” copilul invata 
formulele de baza ale respectului, normele de conduita si de comportament . Dupa perioada acestor ani 
“de temelie” in dezvoltarea psihica si personala a omului, urmeaza PRAGUL.  Pragul de trecere spre 
scoala, spre lume, spre viata. Spre SUCCES ! 
  

 



CE SUNT CEI 7 ANI DE ACASA 
 

Prof. TUDOSE VIRGINIA 
Grădinița cu P.P. ”O lume minunată” Curtea de Argeș 

 
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 

afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Primul pas în 
dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului.  

Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că 
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este 
pe masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, exemplifică psihologul. 
Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm După vârsta de un an apar şi crizele de 
personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. „Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va 
face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce să controleze 
această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va 
primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”, spune psihologul. Specialistul atrage 
atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil 
răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, 
copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. 
Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. „Şi 
aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru 
asta”, recomandă psihologul. După 5 ani înţeleg regulile Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. 
Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa 
mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” 
(frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. Politeţea - 
oglinda familiei Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim 
imitaţie, reguli de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele 
mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă 
va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. 
Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt 
cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. Tot în această perioadă (începând 
cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un 
anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung 
chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în 
familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“. Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ Până la 6 - 7 ani, un 
copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie 
(să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile 
impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare 
emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare 
socială. 
  

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

PROF. TUDOSESCU ELENA CRISTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC I.C.PETRESCU , STÂLPENI, ARGEȘ 

 

Șapte o cifră cu o încarcatură magică deosebită. O cifră pe care o întâlnim permanent în viața 
noastră șapte zile, șapte sfinte taine, sapte daruri ale Duhului Sfânt, șapte minuni ale lumii, șapte 
continente, șapte culori ale curcubeului, șapte note muzicale și nu în cele din urmă șapte ani de acasă. 

Șapte ani de acasă, momentul în care copilul este pregătit să plece în lume  la școala și să arate ce a 
învățat în toate această periodă. Nu de puține ori auzim reproșul” Nu ai cei șapte ani de acasă!”. Când 
facem acest reproș suntem siguri că un copilaș de doar șapte ani l-a înțeles? Îi reproșăm fără să avem 
răbdarea să-i explicăm ce așteptări avem , care de cele mai multe ori nu corespund cu ale copiilor. Noi , 
adulții ar trebui să înțelegem că un comportament inadecvat este o copie fidelă a comportamentului unui 
adult, sau o lipsă de atenție asupra căreia micuțul atrage atenția. 

Locul în care orice copil crește reprezintă lumea de basm pe care el o înțelege:  mama este zâna cea 
bună, iar tatăl este voinicul curajos care poate rezolva orice.Primele calități pe care le deprinde sunt 
bunătatea pe care o arată în tot ce-l înconjoară și curajul de a descopri lucruri noi. Răbdarea și tactul de 
care dau dovadă părinții îl fac pe micuț să creeze în jurul lui universul  pe care și-l dorește. 

Importanța de a face și descoperi lucruri împreună cu părinții îl fac pe copil capabil să lucreze în 
echipă și să îi aprecieze pe cei cu care lucrează.El nu va fi niciodată critic și întotdeauna deschis la 
sugestii. 

Copilul de șapte ani trebuie să aibă în ghiozdan câteva achiziții pe care să  le folosească și să-l 
însoțească pe parcursul existenței sale: respect, răbdare, curaj, bunătate, spirit de echipă, toleranță și 
răbdare.Cele menționate vor deveni prietenii copiilor doar dacă în familiile lor acestea reprezinte 
comportamente ale părinților.  
  

 



Cei şapte ani de-acasă 
 

Prof. Tudosie Mircea 
 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume.  Această expresie defineşte insă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumulate in primii şapte ani de viată. Această perioadă de timp este 
considerată „culmea achizitiilor”, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihica, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de insuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. 

Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea 
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles ca 
asta nu înseamnă ca permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, 
pentru ca ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui sa ne 
impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încat copilul sa 
poata trage învaţăminte atât din situatiile şi întamplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele 
negative. Este nevoie de însuşirea responsabilitaţii de a fi parinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic 
ne supraveghează, ne analizează, interiorizeză ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate 
acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu in societate. 

Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de 
politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi 
capacitatea de relaţie socială. 

Ce pot invaţa copiii in cei şapte ani? 
– deprinderi de autoservire 
– ordine 
– igienă 
– curaţenie şi exprimarea propriilor nevoi 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor şi emoţiilor atât pozitive, cat şi negative 
– bune maniere şi comportament 
– limbaj corect transmis (fără greşeli de pronuntie, topica ori dezacord dintre parţile de vorbire) 
– modul de a relationa cu ceilalţi şi de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator 

(este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc) 

– consecventa în realizarea unei sarcini 
– concentrare a atentiei 
– perseverenta în realizarea uneri sarcini 
– alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci cand vrea să facă ceva. 
Unele din însuşirile dobandite in această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii:  
– spiritul de competitive 
– altruismul 
– cooperarea 
– atitudinea pozitiva faţă de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influenţează dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi 

pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încalca normele ori nu 
va fi încrezator in forţele proprii. 

Citate referitoare la educaţia primita in cei şapte ani de-acasa: 
"Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea în 

faţa  societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor." 

 



"Copiii sunt educaţi de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale." 
"Copiii sunt modelaţi de viziunea pe care parinţii o au asupra lor." 
"Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor." 
 
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, gandiţi-vă ceva mai mult la ceea ce se 

ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de catre ceilalţi.                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  

 



Sapte  ani de acasa 
 

Tudurachi Monica-prof. invatamant primar 
Scoala Gimnaziala Ciohorani 

 
 “Eu sunt copilul.Tu tii in mainile tale destinul meu.Tu determini, in cea  mai  mare masura,daca voi 

reusi sau voi esua in viata!Da-mi ,te rog,acele lucruri care sa ma indrepte spre fericire.Educa-ma, te  
rog,ca sa pot fi o binecuvantare  pentru lume”!(din Child’s Appeal) 

 
Parintii trebuie sa fie constienti de influienta pe care o exercita prezenta lor in viata copilului,sa fie 

convinsi ca educatia ce trebuie data copilului,pentru societatea actuala este diferita de cele precedente,ca 
societatea viitoare va fi diferita de cea actuala, iar copilul trebuie pregatit corespunzator. 

Eu cred  ca se acorda prea multa  importanta unui concept ce dateaza din strabuni. Se considera ca 
pana la 7 ani copilul sa stea acasa,eventual cu mama,iar la 7 ani pleca la scoala ,se desprindea de 
familie.Ceea ce acum nu mai este valabil. De la 3 ani si chiar mai devreme copilul merge la 
cresa,gradinita si la 6 ani ,la scoala.Dar ,tinand cont, ca pana la 7 ani ,copilul este foarte receptiv,ca acum 
,el ,copilul, “absoarbe “tot, ca un burete,la formarea lui,contribuie atat familia, cat si institutiile de 
educatie pe care le frecventeaza,iar cei 7 ani de acasa se construies impreuna. 

Astazi,7 ani de acasa simbolizeaza un anumit standard,minim dar cumva obligatoriu,in care trebuie 
sa se incadreze odroaslele noastre.E drept  si parintii s-au adaptat,multi au renuntat la standardele astea 
,de voie sau de nevoie,dar a ramas asta, o umbra de parfum din trecut,un fel de deziderat si, de ce sa nu 
recunoastem,un fel de termen de comparatie. 

Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai copilului 
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Copii de astazi nu prea mai au parte de parinti,in adevaratul sens al cuvantului.Parintii sunt foarte 
ocupati si, asfel,desi,teoretic,pentru fiecare parinte copilul lui reprezinta prioritatea numarul unu,in 
realitate lucrurile stau cu totul altfel. 

Cei 7 ani de acasa se leaga in primul rand de educatia pe care o primeste fiecare acasa.Acum nu 
prea se mai poarta ,pentru ca multi parinti pleaca si lasa copiii in grija bunicilor,bonelor sau in cel mai rau 
caz cu persoane pe care nu le cunosc bine.Or, cei 7 ani de acasa inseamna ca o familie sa fie 
intreaga,parintii sa-si educe copiii,pentru a avea bun simt,respect,corectitudine.Societatea noastra duce 
lipsa de acesti 7 ani de acasa ,iar urmarile sunt negative .Cei 7 ani de acasa reprezinta o baza a educatiei 
.Daca lipseste baza ,ca la oricare constructie ,orice ai zidi se darama. 

In concluzie,consider ca a avea cei 7  ani de acasa este un lucru de bun simt,dar si un lucru ce ne 
poate marca in intreaga viata,de aceea trebuie ca familia sa constientizeze acest lucru si sa faca ceea 
ceeste necesar in acest sens pentru copii lor. 

 “Copilaria este o lume aparte:pentru noi o lume fantastica,ireala,pentru cei care fac parte din 
ea,dimporiva,una reala si plina de armonie.”(Eugen Heroveanu) 
  

 



Rolul celor „7 ani de acasă” în evoluția școlară a elevilor 
 

Prof. Nicoleta Tufan 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, București 

 
”7 ani de acasă” este o sintagmă folosită în variate contexte în care se dorește evidențierea unor 

particularități educaționale, a unor abilități și competențe sociale, emoționale relaționale.Este o perioadă 
din viața fiecărei persoane în care acumulează, interpretează și prelucrează informații, imagini, situații de 
viață care-i vor contura personalitatea de copil, adolescent și apoi de adult.Judecând strict această 
expresie ne putem gândi că toate aceste achiziții intelectuale, sociale, emoționale sunt acumulate în cadrul 
restrâns al familiei, educația școlară demarând odată cu vârsta de 6 ani. În realitate, modelarea 
personalității copilului începe de la grădiniță, nu doar prin transmiterea și însușirea unor conținuturi 
tematice structurate ci, mai ales, prin învățarea și exersarea unor seturi de reguli, norme, valori sociale. 

În tot acest demers, în jurul copilului vor fi, prin urmare, mai multe personaje: familia, comunitatea, 
școala.Calitatea și semnificațiile intervențiilor fiecăreia dintre părțile amintite își vor pune amprenta 
asupra personalității copilului.În situația în care există o congruență, o comunicare reală, armonioasă și 
eficientă între partenerii amintiți, evoluția copilului se poate înscrie pe o traiectorie dezirabilă la nivel 
personal și social.În realitate, de-a lugul acestui parcurs educațional se pot înregistra diverse 
dezechilibre.Astfel, mediul familial, omogenitatea acestuia, relațiile dintre părinți, confortul și siguranța 
fizică și emoțională a copilului în cadrul familiei au un rol decisiv în creșterea acestuia.Pe de altă parte, 
mediul școlar, relațiile dintre elevi, dar și cele dintre elevi și profesori pot genera câștiguri sau pierderi la 
nivel personal și social. 

Aspectul referitor la calitatea relației dintre elevi și profesori a făcut obiectul mai multor studii de 
specialitate.Astfel, s-a pus în evidență, faptul că, o relație armonioasă între elevi și profesori asigură o 
bună gestionare a clasei, reducându-se considerabil problemele disciplinare, abaterile de la regulamentele 
școlare, în contrast cu tendința de a asigura aceste aspecte uzând de sancțiuni și pedepse.Timpul petrecut 
acasă nu trebuie privit ca un segment fără legătură cu cel petrecut la școală.Toate achizițiile de acasă se 
manifestă în timpul petrecut la școală, și invers. Din această perspectivă, ”cei 7 ani de acasă”, adică 
bagajul de valori exteriorizate, de reguli aplicate, de cunoștinte asimilate capătă o însemnătate foarte 
mare, facilitând sau împiedicând demersul școlar. 

Rolul școlii este acela de a modela caractere, de a pregăti tinerii pentru viitoare profesii.În cadrul 
unei clase există elevi cu comportamente foarte diferite: unii au un  comportament dezirabil din punct de 
vedere social și relațional, alții sunt timizi, neîncrezători, anxioși, alții sunt perfecționiști, iar alții au 
conduite neadecvate.Toate aceste cazuri au explicații valabile, variate, ele ținând fie de contextul familial, 
fie de influențele unor modele din spațiul social, fie de cadrul școlar (acesta fiind legat de cantitatea și 
conținutul informațional, metodele și strategiile didactice folosite sau de comportamentele profesorilor). 

De-a lungul istoriei s-au  practicat diverse strategii educaționale. În antichitate și în Evul Mediu, 
dascălii puneau accentul pe măsurile bazate pe pedepse, constrângere, violență. Astfel de exemple sunt 
numeroase în regimul spartan (sec. IX Î.Hr.), în școala Sf. Augustin, când se considera că cei ce nu învață 
trebuie pedepsiți.Începând cu sec. al XVIII- lea, J.J.Rousseau propune o nouă abordare a educației care 
excludea măsurile punitive, plecând de la premisa că natura umană este bună.Abordarea educației în 
școala actuală este opusă mentalităților antice. Succesul școlar nu poate fi obținut prin constrângere, forță, 
violență.Fiecare elev este unic, dar în același timp, nu toți elevii pot fi genii în toate domeniile de 
activitate.În acest sens, sunt relevante exemplele unor genii precum Einstein și Edison, mari fizicieni care, 
în perioada școlară erau considerați atât de slabi, încât părinții vroiau să-i retragă de la școală.Rolul 
profesorului este acela de a ajuta elevii să-și descopere talentele, să-și cultive pasiunile și să-și exprime 
opiniile. 

Reușita școlară și performanțele elevilor depind în mare măsură atât de contextul familial, cât și de 
gradul de armonizare a relației elev- profesor. O bună relație între aceștia se bazează pe cooperare, pe 
înțelegerea celuilalt, pe încrederea acordată permanent, pe stimularea gândirii, a creativității, pe 
încurajarea tuturor pașilor pe care elevii îi fac pe câmpul cunoașterii. Tinta fiecărui profesor este aceea de 
a contribui la creșterea morală, intelectuală și profesională a elevilor. Dar, având în vedere diversitatea 
comportamentelor și a personalităților elevilor dintr-o clasă, a găsi calea către fiecare ține, pe de o parte 

 



de talentul didactic al fiecărui profesor, iar pe de altă parte de ”educația de acasă” care poate fi un 
accelerator sau o frână în atingerea acestor deziderate, cheia succeselor elevilor, profesionale și personale. 
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„ROLUL  ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
LA GRADINIȚĂ” 

 
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR, 

TUGUI MARIOARA-DANIELA 
SCOALA GIMNAZIALA ‘’DIMITRIE CANTEMIR’’ 

FETESTI 
 
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la 
şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu 
câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau 
forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, 
au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi 

realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente 
de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, 

Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 

care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

 



Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi 
în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui de 
asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, picture, etc. 

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei 
sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe 
ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine  
creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
  

 



Importanta celor sapte ani de acasa 
 

Tura Mariana Daniela 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala 
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din 
familie. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite.  
  

 



IMPORTANȚA MATEMATICII IN CADRUL „ CELOR 7 ANI DE ACASĂ!” 
 

AUTOR: PROF. TURC  FLORENTINA 
 
In procesul de însușire a cunoștințelor  cu conținut matematic este intens antrenată și memoria 

copiilor pentru că ei trebuie să rețină , să păstreze și să reproducă în mod conștient unele cunoștințe 
dobândite , să memoreze regulile unui joc didactic sau logic. 

Cu alte cuvinte , copilul își formează deprinderi de lucru , deprinderi de a rezolva anumite situații- 
problema în contexte variate.Aceste deprinderi devin utile în activitatea lor practică și-l pot influiența în 
plan atitudinal și social. 

Prin intermediul activităților matematice copilul este pus în situația de a deveni conștient de propria 
gândire , de a ști „ ce face „ și „ pentru ce face „ de a se exprima într-un limbaj corect și precis.Astfel , 
înainte de a cunoaște numerele naturale , copilul trebuie să stabilească contacte nemijlocite cu mulțimile 
de obiecte , să le descopere proprietățile caracteristice  , să stabilească relații între ele și să efectueze 
diverse operații din care să rezulte noi mulțimi cu noi proprietăți. 

 Exemplu:din mulțimea de jucării se pot realiza mai multe grupe clasificând jucăriile după 
forme(grupe de păpuși , grupe de iepurași , grupe de cărucioare), aceleași jucării se pot sorta după culoare 
(grupa de jucării roșii , grupa de jucării albastre etc),după mărime (mari , mijlocii , mici),. 

De observat că același obiect poate intra in alcătuirea unor grupe diferite. 
Aceste acțiuni trebuie făcute cu multă răbdare  treptat folosind pas cu pas progresele înregistrate in 

dezvoltarea judecății copiilor , precum și în îmbunătățirea vocabularului  cu expresii care să redea cât mai 
adecvat relațiile dintre mulțimile de obiecte. 

Copiii mici puși să numere câteva jucării , care sunt întrebați câte jucării sunt , după ce au terminat 
de numărat , nu pot răspunde ci reiau număratul de la început , aceasta pentru că ei nu înteleg semnificația 
noțiunii de număr și nu pot efectua încă generalizarea. 

De aceea , respectând etapele de dezvoltare psihică a copiilor trebuie să- i solicităm în permanență o 
activitate conștientă , care să aducă mai târziu la maturizarea proceselor de cunoaștere , la formarea unor 
reprezentări despre mulțimi și despre modalitățile în care se poate opera cu ele. 

In procesul formării reprezentărilor matematice , copiii răspund prompt , mai întâi prin acțiune , 
reușind greu să explice operațiile pe care le-au efectuat sau rezultatele pe care le-au obținut, din cauza 
rămânerii în urmă a planului verbal. 

Pornind de la observarea atentă a copiilor sub aspectul exprimării cunoștințelor matematice în 
timpul rezolvării sonore a problemelor în joc , ne putem da seama unde întâmpină aceștia greutăți , care 
sunt expresiile pe care aceștia nu le-au însușit și pe care trebuie să le fixăm , ce confuzii fac și pe care 
trebuie să le înlăturăm din gândirea și vorbirea copiilor. 

Este cunoscut faptul că matematica a avut întotdeauna un rol hotărâtor in dezvoltarea gândirii , acea 
dimensiune specific umană care stă la baza progresului și constituie impulsul dinamicii sociale. 

Deoarece , matematica se învață din viață și pentru viață , înțelegerea,  conceptelor ei ,operarea cu 
ele conduce la formarea unei gândiri mereu logice și creatoare. 

Cu cât educație preprimară , pune accent prin mijloace specifice pe dezvoltarea intelectuală cu atât 
mai performantă va fi aptitudinea pentru preșcolaritate. 

  

 



IMPORTANȚA  PRACTICĂRII  EXERCIȚIILOR  FIZICE  IN PERIOADA 
„CEI 7 ANI DE ACASĂ „ 

 
AUTOR: Prof. TUR MARIUS - IONEL 

 
Până la vârsta de 6-7 ani , copiii reușesc să stapânească mișcările elementare  , precum mersul , 

alergatul , apucat  sau  aruncatul. Astfel , aceste mișcări de bază vor fi sedimentate și  pornind de la 
acestea copiii dumneavoastră vor învăța alte și alte mișcări. Tocmai de aceea specialiștii susțin că este 
foarte important să profitați de energia specifică acestei vârste și să-i ajutați să-și dezvolte aceste abilități , 
urmând câțiva pași simpli precum : 

○ copilul dumneavoastră trebuie să facă cel puțin 60 de minute de activitate fizică supravegheată 
(condusă de părinți ) 

○ copilul dumneavoastră trebuie ca cel puțin 60 de minute pe zi să aibă posibilitatea de a se juca în 
voie 

○ cu excepția orelor de somn , copilul dumneavoastră nu trebuie să fie pasiv din punct de vedere 
fizic mai mult de 60 de minute pe zi. 

Ceea ce trebuie să întelegem cu toții este faptul că la această vârstă  copiii noștri învață să sară  , să 
se balanseze sau să stea într-un picior iar cea mai mare plăcere a lor este să își etaleze aceste abilități în 
fața părinților.De asemenea la această vârstă unii preșcolari ar putea să fie mai mult decât încântați de 
cursurile de înot sau dans.Cu toate acestea specialiștii atrag atenția asupra unei greșeli comune a 
părinților, și anume înscrierea copiilor la cursuri pentru sporturi mai elaborate precum fotbalul. 

Amintiți- vă că la vârsta de 6-7 ani copilul dumneavoastră abia reușește  să facă față unor reguli 
elementare , cum ar fi să aștepte să-i vină rândul în jocurile de echipă. 

La această vârstă copiii nu sunt înzestrați cu răbdare și este foarte important să ținem cont de acest 
lucru. 

ACTIVITĂȚI FIZICE ÎMPREUNĂ CU FAMILIA 
Nimic nu poate fi mai plăcut pentru copilul dumneavoastră decât să iși petreacă timpul în parc sau 

în fața casei împreună cu familia.In plus , trebuie să știți că există anumite jocuri și exerciții ideale pentru 
a vă petrece timpul liber alături de copilul dumneavoastră , precum : 

○ jucați „Rațele și vânătorii „ 
○ aruncați mingea de la unul la altul 
○ prefaceți-vă că sunteți statui pentru a exersa împreună menținerea echilibrului. 
Mai mult decât atât trebuie să înțelegeți faptul că la această vârstă copiii pot fi destul de activi chiar 

și în casă.Tocmai de aceea este bine să-i amenanjați un spațiu de joacă , într-un loc sigur al locuinței 
dumneavoastră.De asemenea , la fel ca în cazul activităților în aer liber , există o serie de activități pe care 
le puteți desfășura în casă pentru a-i stimula abilitățile fizice ale micuțului precum : 

○ „Vânătoarea de comori „(ascundeți un obiect în casă și încurajați-l să îl poată găsi) 
○ Curse cu obstacole (amenajați câteva obstacole precum cutii sau scaune și , aranjați o cursă între 

copiii dumneavoastră sau , dacă este cazul puteți chiar dumneavoastră să participați) 
○ jocuri cu mingi moi ( baschet , volei , bowling ). 
Este foarte important ca în momentul în care constatați că micuțul dumneavoastră evită să se 

implice in jocuri cu alți copii sau se plânge de dureri după ce a făcut efort fizic să vă adresați imediat 
medicului pediatru. 
  

 



CUM NE HRANIM COPIII IN PRIMII 7 ANI? 
 

Prof.inv.preșc. Turcu Letiția 
G.P.N. Găinușa, Com. Săpata, Jud. Argeș 

 
CÂND SĂ MÂNCĂM? 
Este important să știm când și cât să mâncăm, pentru ca sistemul digestiv să funcționeze bine în 

permanență. 
Începe ziua cu MARELE DEJUN! Această denumire nu este întâlnită prea des, pentru că 

majoritatea oamenilor mănâncă puțin dimineața sau chiar sar peste această masă, din lipsă de timp. Unii 
spun chiar că nu le este foame dimineața. Aceasta se datorează unei cine prea cosistente, consumate la ore 
târzii ale serii precedente. 

Adevărul este însă că organismul are nevoie de o hrană consistentă dimineața, pentru a face fată 
solicitărilor zilei, așa cum un automobil are nevoie de combustibil înainte de a porni la drum. 

Astfel, marele dejun ar putea fi constituit din: fructe, cereale, lapte, ouă, nuci, alune, diverse pateuri 
vegetale, pâine integrală și altele (desigur toate la aceeași masă).Aceste alimente asigură organismului 
energia necesară primelor ore ale zilei. 

Studiile făcute de oamenii de știință pe loturi de persoane care au consumat marele dejun, 
comparativ cu  cei care nu au făcut aceasta, au concluziționat că un dejun consistent este de folos atât 
adulților, cât și copiilor. Deci, dacă îți vei face acest obicei bun, vei fi mai bine dispus în cursul zilei, mai 
eficient și mai energic la școală, Rezultatele la testele din cursul dimineții vor fi mult mai bune, deoarece 
creierul dispune de combustibilul necesar. Se vor observa îmbunătățiri ale funcțiilor mentale și ale duratei 
de atenție. 

Cina să fie simplă, alcătuită din alimente care să poată fi digerate în timp scurt. Ea trebuie servită cu 
cel putin 2-3 ore înainte de culcare, astfel încât stomacul să se poată odihni în timpul nopții și să fie 
pregătit pentru marele dejun. În cazul în care reprezintă cea mai bogată masă a zilei, organismul este 
predispus la acumularea kilogramelor în plus somnul nu este odihnitor, senzația de foame va lipsi 
dimineața, deoarece digestia este mult încetinită în timpul somnului. Ziua ce urmează va fi probabil 
marcată de indispoziție și, în timp, se formează un cerc vicios. 

Totul poate părea a fi în regulă, însă nu ne putem bucura de o sănătate prosperă decât dacă vom 
respecta cu conștiinciozitate legile corpului nostru. Programul regulat în servirea meselor este la fel de 
important ca alegerea alimentelor potrivite. Trei mese pe zi sunt necesare și suficiente atât copiilor, cât și 
adulților ( mai puțin a treia masă -cina- pentru care doresc sa slăbească). Este indicat a se lua masa la ore 
regulate, evitând orice tip de gustare între mese, pentru ca digestia să poată fi dusă la capăt de fiecare 
dată. Aceasta va induce o stare de bună dispoziție, claritatea minții și un randament crescut în activitate. 

Stomacul are nevoie de 3-4 ore pentru a digera hrana consumată și măcar o oră de odihnă până la 
masa următoare. Iată ce se întâmplă atunci alimentele sunt consumate la orice oră. Digestia în urma 
primei mese începe în condiții normale. Dacă situația se repetă mai târziu, ora pentru următoarea masă 
principală va surprinde stomacul nepregătit, având încă alimente nedigerate. Noile alimente introduse vor 
mări sarcina de lucru a stomacului, care va da semne de oboseală, lucrând mai lent. 

După-amiază, stomacul intră în „grevă” nedorind să mai primească noi sarcini, dar nu are ce face 
atunci cand stăpânul, probabil fără să își dea seama, consumă din nou fructe sau dulciuri. 

Când alimentele sunt introduse la numai o oră sau două după masă, chiar dacă este vorba doar de 
niște dulciuri sau fructe, digestia încetează, până când noile alimente sunt transformate și aduse la stadiul 
la care se află cele inițiale, pentru ca apoi să continue. Alimentele inițiale încep să fermenteze, pentru că 
nu își pot continua drumul, ceea ce înrăutățește situația. La masa de seară, bietul stomac este exasperat 
când trebuie să primească din nou alimente. Incearcă să dea semnale stăpânului, prin dureri, balonări și 
alte strigăte de ajutor, dar acesta se duce la culcare nepăsător, așteptându-se să aibă parte de un somn bun. 
Bietul stomac în loc să „doarmă” și el liniștit, trebuie să muncească din greu toată noaptea, iar dimineața 
este extenuat și se bucură când stăpânul se hotărește în sfârșit să facă o pauză. Când, în cele din urmă, 
reușește să termine de digerat, își dorește atât de mult să nu mai treacă vreodată printr-o asemenea 
experiență. Din fericire, se întâmplă foarte adesea ca stăpânul să nu țină cont de aceste semnale, astfel că, 
în timp, stomacul se îmbolnăvește. Nu m-aș mira prea mult sa-l aud pe stăpân întrebând:„Dar cu ce am 

 



contribuit eu la aceasta”? Cred că ați înțeles că gustările între mese, chiar dacă sunt foarte mici, 
supraîncarcă stomacul și îi slăbesc puterile de timpuriu. 

Gândiți-vă la o mașină de spălat automată: când a început un program de spălare, nu mai poate fi 
întrerupt până la final. Așa ar trebui să procedăm și cu programul de digestie. 

Aceste gustări contribuie la creșterea în greutate și, în timp, împreună cu ceilalți factori (excesul de 
grăsimi și dulciuri, lipsa exercițiului fizic) duc la OBEZITATE. La rândul ei, această afecțiune constitie 
un factor de risc important pentru bolile de inimă, hipertensiune arterială, diabet și alte maladii. Timpul 
cel mai potrivit pentru a lua decizia să mâncați la ore regulate și să avitați gustările între mese este chiar 
ACUM. 

EXISTĂ CEVA CE TREBUIE SĂ FIE CONSUMAT ÎNTRE ORELE DE MASĂ- APA 
Cel mai bine este să începeți ziua cu un pahar de apă (chiar dupa trezire). Continuați să beți în 

cursul dimineții și al după-amiezii, asigurandu-vă un aport de 2 litri pe zi. Nu este bine ca apa să fie 
consumată în timpul mesei, pentru că întârzie procesul de digestie, ci după ce au trecut 1,5-2 ore de la 
servirea mesei. Atunci cănd sunteți tentat să mâncați ceva între mese, mergeți la paharul cu apă. Foarte 
adesea, nevoia de apă a organismului este percepută ca senzație de foame. Însă 1-2 pahare de apă în acel 
moment vor împlini exact nevoia reală a organismului și vor contribui la menținerea sănătății. 
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 -„Fii inteligent! Mănâncă sănătos!”, Teodor Goran, Casa de Editură „Viață și Sănătate”, București, 
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 -„Viață + Sănătate”(pentru copii), Nr.5/12/2014, Casa de Editură „Viață și Sănătate”, București, 

2014 
  

 



7 ani de-acasă – baza educației corecte 

Prof. Turda Ana-Maria 
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța 

Încă de la venirea sa pe lume copilului i se cere să învețe comportamentele bune, chiar cu prețul 
unor experiențe emoțional-disconfortabile, de tipul vinovăției, nemulțumirii sau frustrării. Inițial, 
controlul asupra comportamentului este exercitat de societate, prin intermediul autorității părinților, 
simultan cu teama de pedeapsă resimțită de copil atunci când încalcă cerințele sau regulile impuse de 
familie. Ulterior, pe măsura maturizării biologice și comportamentale, copilul va interioriza normele 
morale, fapt care va conduce la exercitarea propriului control asupra conduitei, în absența unor factori 
restrictivi externi. 

La naştere copilul dispune de un potențial genetic care este influențat de caracteristicile mediului 
proxim (familie, casa, jucării, locuri de joacă, parteneri de joacă, şcoală, etc.). Familia are o triplă funcție, 
reglatoare, socializatoare şi individualizatoare. Modul în care se realizează aceste funcții depinde de 
caracteristicile relațiilor afective dintre membrii acesteia. Contextul socio-economic are o influență 
indirectă asupra dezvoltării copilului. 

Perioadele dezvoltării umane (existând și variații individuale) de la naștere până la viața de adult 
sunt: 

 perioada prenatală (concepției – naştere) este etapa de dezvoltare majoră a individului, în 
care se formează structura de bază a organismului 

 Copilăria mică (0 - 3 ani) -  caracterizată prin dependența totală de adulții din preajmă, dar 
şi prin multiple abilități/reflexe înnăscute care dispar pe parcurs, dar care asigură bazele învățării, o 
învățare caracterizată prin senzorialitate.  

 Copilăria mijlocie (3 - 6 ani) este etapa în care copilul are abilitățile necesare pentru a se 
integra într-un program educațional, conştientizează propriile trebuințe şi le exteriorizează, apar reacții de 
refuz dar şi autocontrolul.  În această perioadă începe să se modifice relația cu adulții, structurându-se 
primele relații sociale. 

 Copilăria mare (6 - 14 ani) corespunde şcolii primare, când se dezvoltă abilitățile cognitiv 
intelectuale, autocontrolul este în evoluție majoră, creşte sociabilitatea şi socializarea - procesul de 
cunoaştere a normelor, regulilor îi vor permite acestuia integrarea în comunitate. În această etapă copilul 
ia contact cu regulile şi valorile sociale.  

 Adolescența (14 - 20 ani). La această vârstă modificările fizice majore se asociază cu 
debutul formării identității, separarea de părinți şi cu schimbări cognitive majore (gândirea este formată, 
ca urmare se lucrează cu noțiuni abstracte şi astfel se poate opera în sfera morală). 

Familia are rolul de interfață între copil şi „restul lumii”, ea susține şi influențează trebuința 
copilului de a deveni autonom, de a se constitui ca o persoană individualizată şi socială. Funcționează ca 
model şi instanță de evaluare a „binelui” şi a „răului” şi este in acelaşi timp suportul afectiv necesar.  

Dezvoltarea psihologică din primii ani de copilărie este cea care arată ce fel de adult va fi. Siguranța 
sau nesiguranța lui vor veni din câtă dragoste au simțit în preajma lor atunci. Există persoane cu o 
inteligență mult peste medie, dar care nu reușesc în viață din cauza lipsei de stimei de sine sau a faptului 
că nu sunt organizate. Și aceasta din urmă, tot în cei ”7 ani de acasă” se însușește cel mai bine. 

Bunele maniere par pentru unii ceva desuet, dar pot deschide multe uși în viață. De cele mai multe 
ori, ele sunt vitale la serviciu. Totodată, fac viața de familie mult mai frumoasă. Acestea nu se pot învăța 
la școală sau la grădiniță. Educatorii și profesorii mai pot vorbi de ele, dar este nevoie de exemplul 
părinților pentru ca micuții să le învețe și să le practice în viața de zi cu zi. 

Ca mediu social, familia asigură relația copilului cu adulți de toate vârstele şi sexele. Familia 
intervine prin aceste relații şi dezvoltă socializarea şi sociabilitatea copilului, astfel încât acesta să se 
poată adapta în societatea căreia îi aparține. Ca mediu cultural, familia transmite copilului o serie de 
informații dar şi atitudini, prejudecăți, credințe, modele comportamentale, etc. Măsura dezvoltării sociale 
a copilului este dată de reacția pe care o are la stimulii sociali (părinți şi alți membri ai familiei, persoane 
străine). 

Baza dezvoltării morale a copilului este realizată în mod firesc de către familie. Părinţii reprezintă 
pentru copil prima şi cea mai puternică autoritate morală. De aceea primele comportamente de tip social-
moral ale copilului se realizează prin imitare. Ca urmare, în exemplul personal al părinţilor putem vedea 

 



începutul viitoarei atitudini morale şi sociale a copilului: studii observaţionale realizate recent (Birch, 
2000) au identificat o conştiinţa morală rudimentară la copii mai mici de 21 de luni, în strânsă legătură cu 
interacţiunile din cadrul familiei. 

Bunele maniere sunt mai puţin întâlnite la copiii sub vârsta de 7 ani, pentru că, de cele mai multe 
ori, le este greu să îşi imagineze că lumea nu se învârte în jurul lor. Însă educaţia în acest sens ar trebui să 
înceapă de la o vârstă fragedă, 2-3 ani, când copilul înţelege şi face conexiuni între ceea ce se desfăşoară 
în jurul lui. 

Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde își 
vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților învățămintele pe care le 
considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său.  

Dar oare în zilele noastre, la noua generaţie, mai există „cei 7 ani de acasă”? Uitându-ne în jur, nu 
prea mai pare că există! Dar cine se face vinovat de aceste situații? Cel mai probabil că părinții. Părinții 
copiilor cărora, cu siguranţă, le lipsesc, la rândul lor, cei 7 ani de acasă. Pare-se că, în ziua de azi, părinţii 
au uitat să îşi educe copiii, să îi învețe care le sunt limitele și, cel mai important, să îi respecte pe cei din 
jur, mai ales dacă e vorba despre oameni mai în vârstă. Și în aceste situații cade în sarcina instituțiilor de 
învăţământ pe care le frecventează (grădiniță sau la şcoală), suplinirea rolului părinților în ceea ce 
privește familiarizarea și învățarea unor comportamente dezirabile în diferite contexte sociale. 
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Proiectul Educațional Național ”Cei șapte ani de acasă!” 
 

Turliu Raluca-Manuela 
CARACTERUL ȘI EDUCAȚIA ÎN FAMILIE 

 
 Importanța mediului în formarea personalității este atât de mare, încât se afirmă că mediul și 

influențele fac caracterele. 
 Când mediul în care trăiește copilul este un mediu noemal, când membrii familiei trăiesc în mod 

echilibrat, în bune relații, într-o atmosferă de înțelegere, dragoste și respect reciproc, copilul se va 
dezvolta normal. El va fi un om deschis la contactele sociale, va fi încrezător în cei din jur și în propriile 
sale forțe. 

 Într-un mediu familial caracterizat prin dificultăți și obstacole, printr-un climat dur și penibil, 
copilul va fi obligat la o luptă precoce cu viața, la tot felul de privațiuni afective, va trăi permanent în 
nesiguranță, ceea ce va face din el un închis în sine, un susceptibil, un sensibil exagerat, fără încredere în 
sine și în ceilalți oameni. 

 Decorul familial influențează asupra copilului, așa cum ar influența, de exemplu, asupra noastră 
atmosfera sinistră a unei case părăsite pe care am fi obligați să o locuim. La influența decorului se adaugă 
cea a mediului biologic. 

 Este necesar ca părinții să cunoască temperamentul copilului pentru a-și explica modul în care 
acesta reacționează în diferite împrejurări și pentru a interveni în educație. 

 Copilul asimilează modul de comportare al celor din jur, limbajul, judecățile emise asupra 
oamenilor, întregul mod de a aborda viața al părinților. Credința că este prea mic pentru a înțelege este 
greșită; el înțelege ceea ce aude înainte de a fi în stare să repete; de aceea, mediul psihologic aîn care se 
formează are aceeași importanță ca și cel material, încă de la cea mai fragedă vârstă. 

 Pentru copil, mediul familial este întregul său univers de la naștere până la vârsta școlară și mai 
târziu, lumea în care se refugiază ori de câte ori viața îl rănește sau îl descumpănește. 

 Baza climatului sănătos al familiei se pune înainte de aparația copiilor; se pune din clipa în care se 
încheagă căsnicia, prin criteriile care stau la baza ei: afecțiunea și stima reciprocă, unitatea de vederi și 
idealuri, distribuția echitabilă a sarcinilor în cadrul menajului, simțul răspunderii reciproce și față de 
copii, respectul față de personalitatea și demnitatea celuilalt. 

 Ambianța familială poate fi calmă sau plină de efervescență, amorțită sau agitată, tolerantă sau 
intolerantă, sensibilă sau insensibilă la dornțele membrilor ei. ținând seama de aceste stări de spirit, care 
domină relațiile dintre membrii unei familii, avem climate familiale de solidaritate sau de ostilitate și 
rivalitate, climate senine sau tensionale. Toate aceste forme se datoresc relațiilor dintre soți, relații ce 
alcătuiesc fondul ambianței în care se plămădește și se dezvoltă personalitatea copilului. 

 Ce trebuie să dea mediul familial copilului? Un climat favorabil dezvoltării fizice, intelectuale și 
afective! 

 Satisfacerea nevoilor organice ale copilului îi asigură dezvoltarea fizică; instrucția și educația – pe 
cea intelectuală; relațiile normale cu mediul înconjurător, în primul rând cu cel familial, îi asigură 
dezvoltarea echilibrată a afectivității. 
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Ce înseamnă cei şapte ani de-acasă, pas cu pas. 
 

TURTA LUMINITA-IRINA 
 
Greşelile din familie care ne marchează pentru totdeauna - explicaţiile psihologilor 27 aprilie 2015, 

18:57 deAlina PopDevino fan Salvează în arhivă download pdf print article Copiii învaţă să fie politicoşi 
prin imitaţie Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei 
persoane într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici 
au parte în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa 
copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, 
lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar 
o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul 
se raportează la lumea din jur. Profesorul psiholog Adina Mesaroş a explicat, pentru „Adevărul“, cum 
influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar a 
viitorului adult. Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, 
este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de 
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în 
care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialistul, precizând 
că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii 
ulterioare între cei doi. Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea 
copilului Psihologul spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat 
în braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, 
nu refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl  înconjoară”, punctează psihologul. În jurul 
vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, spune Adina Mesaroş, cu 
condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic.  

„Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru 
că atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, 
pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant”, explică ea. La dezvoltarea armonioasă a 
copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea permanenţei obiectului 
(conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care se dezvoltă în jurul 
vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul subliniind că este foarte important ca mama 
să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la 
obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, Adina Mesaroş spune că nu 
trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al 
limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem spune «hai să păpăm», dar să 
adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”, explică ea. Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă 
în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta 
dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de 
masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o 
problemă”, exemplifică psihologul. Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm După 
vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. „Copilul 
este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru 
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni 
lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”, 
spune psihologul. Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se 
transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea 
identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru 
dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă 
pereţi desenaţi cu creioanele colorate.  

„Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi 
pentru asta”, recomandă psihologul. După 5 ani înţeleg regulile Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă 
rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat 
şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar 

 



„fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. 
Politeţea - oglinda familiei Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început 
prim imitaţie, reguli de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea 
fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau 
dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu 
ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care 
ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. Tot în această perioadă 
(începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. 

 „Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, 
mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se 
adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor 
«tu»“. Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 
care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială - sintetizează psihologul. 
  

 



EFICIENȚA PARTICIPĂRII PĂRINȚILOR LA ACTIVITĂȚILE DIN 
GRĂDINIȚĂ 

Prof. înv. preșc. Turturean  Angela, 
Grădinița cu program normal Pătrăuți 

 
În educarea copilului preșcolar, o componentă importantă o constituie procesul instructiv-educativ 

la care contribuie familia și grădinița. Familia ocupa un loc aparte în sistemul instituțional al educației. Ea 
este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului și de protecția acestuia, exercitând o 
influență mare asupra profilului moral și spiritual al copilului. 

Educația începe din familie, ea fiind modelul pe care copilul îl imită și îl urmează, putând fi 
considerată prima școală a copilului, deoarece în familie el îți face pregătirea pentru viață. Programele de 
educație timpurie definesc parteneriatul cu părinții ca agenți educaționali drept un principiu fundamental 
al organizării și funcționării instituției preșcolare. 

Procesul de colaborare cu părinții asigură atingerea scopului educațional. Implicarea familiei în 
acțiunile grădiniței îi determină pe aceștia să înțeleagă că responsabilitatea grădiniței și cea a familiei 
converg spre un scop comun, pot completa, sprijini și dezvoltă  personalitatea copilului. 

O bună colaborare oferă  părinților posibilitatea de a aprecia în mod real activitatea educatoarei. 
Inițierea părinților în probleme specifice educației se realizează prin consultații, expuneri, lectorate, 
atragerea lor în activități precum: programe artistice, drumeții, excursii. 

Prezența părinților la unele activități din grădiniță, dar și implicarea acestora în organizarea, 
desfășurarea și evaluarea lor le vor permite o mai bună cunoaștere a particularităților propriilor copii, a 
dificultăților pe care le întâmpină, a comportamentelor dezvoltate de copil în relația cu ceilalți copii și cu 
adulții. Cunoașterea acestor aspecte le vor permite părinților  modelarea relațiilor cu copiii în familie, dar 
și conștientizarea problemelor și participarea împreună cu educatoarea la depășirea lor. Realizările 
copiilor și problemele acestora trebuie aduse la cunoștința părinților pentru a sprijini evoluția copilului și 
pentru consolidarea relației cu instituția educațională. 

Promovând participarea părinților la activitățile din grădiniță și ținând seama de opțiunile lor, cadrul 
didactic va fi pregătit mai bine și în concordanță cu aspirațiile familiei. Astfel părinții au șansa de a 
deveni  participanți la educație, prin implicare afectivă și prin emoțiile trăite alături de copii. Totodată 
copiii vor simți dragostea și apropierea părinților, datorită interesului pe care îl acordă în realizarea 
activităților si acțiunilor din grădiniță, vor fi mai siguri pe ei și dornici de aprecierea părinților. 

Deosebit de eficiente s-au dovedit întâlnirile cu părinții cu ocazia desfășurării cursurilor  pentru 
părinți “Educați  așa!” care se derulează în grădinița noastră. Scopul acestui curs este de a-i face pe părinți 
să înțeleagă că pot inflența comportamentul propriilor copii, însușindu-și abilități de bază. Cursurile au un 
caracter interactiv, bazate pe joc, pe prezentatea unor filmulețe interesante, pe analiza unor situații 
problematice, dar și teme pentru acasă. 

Temele abordate îi învață pe părinți cum să comunice mai bine cu proprii copii, cum să prevină 
unele probleme  ivite în comportamentul copilului, cum să-și îmbunătățească relația părinte-copil. Părinții 
participă cu plăcere și interes la astfel de cursuri și conștientizează influența pe care o pot avea asupra 
modelării și dezvoltării psihicului copilului. 

Prin derularea programului părinții au de câștigat, în sensul că ei își îmbunătățesc relația cu copilul 
lor, reușesc să se descopere, să se cunoască, să facă față situațiilor conflictuale, să îmbunătățească 
atmosfera din familie. Părinții aplică acasă, cu copiii lor, ceea ce și-au însușit la fiecare ședință și obțin 
rezultate bune în educarea propriilor copii. 

Prin tot ceea ce fac, părinții au puterea să crească sau să limiteze potențialul și dezvoltarea copilului. 
Astfel, familia trebuie să aibă responsabilități clare și diverse, să asigure copilului un mediu afectiv și 
educațional și să activeze constant ca un factor educativ.  

Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea 
supravegherii acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un 
continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională instituţionalizată. 

În concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităţilor fizice, 
mintale şi afective ale copilului, trebuie să canalizeze interesul şi înclinaţiile şi să-l ajute să-şi formeze 
încetul cu încetul adevărata lui personalitate. 
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,,CEI 7 ANI DE ACASĂ” 
 

Prof. Înv.Țuvic Alina 
Liceul Tehnologic Darmanesti 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Ce-ar trebui să înveţe copilul în cei şapte ani de-acasă? 
 

Prof. Udrea Constantinescu Narcisa Mihaela, 
Scoala Gimnazială Specială “Sf. Mina”, Craiova 

 
Limbi străine? Engleză, germană sau chineză? Nu sunt atât de importante. 
Putem să-l iniţiem în ştiinţe, să facem experimente chimice în bucătărie, să-l ducem în toate 

orăşelele cunoaşterii din lume şi să-i cumpărăm mii de cărţi. Dar dacă lecţiile esenţiale nu sunt învăţate, 
așa că nici asta nu va conta aşa de mult. 

Putem să-l învăţăm să împartă jucăriile cu alţii, să doneze, să fie tolerant. Însă nici asta nu e 
suficient. 

Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață? 
Lucrurile cele mai importante pe care le putem transmite copiilor, indiferent că le suntem cadre 

didactice sau părinți nu sunt informații sau cunoștințe din diverse domenii de activitate. Aceste lucruri pot 
fi dobândite oricând pe parcursul vieții. Ceea ce copiii au nevoie să cultive încă din primii ani de viață 
sunt acele calități de care au nevoie toată viața. Acestea sunt indispensabile în a avea o viață bună, 
calitativă, care să le aducă satisfacții și să îi mulțumească. Câteva dintre aceste calități sunt enumerate în 
cele ce urmează. 

Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi 
urmeze scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră 
extraordinară la temelia caracterului sau. 

Bunătatea: una din primele lecţii pe care copiii ar trebui să și-o însușească este să nu râdă niciodată 
de nimeni. E important să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci 
să poarte de grijă. 

Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci 
când respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, în calitate de cadre 
didactice sau părinți, trebuie să fim cu luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de 
competiţie. Cel mic e bine să înveţe că îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele 
altora nu-i vor ştirbi din calităţile lui. 

Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Însă doar o 
mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai 
copilului bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou, 
pilda comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte. 

Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie 
bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să 
lucreze în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am 
dat un dar nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten! 

Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o 
însuşim. Eu recunosc că îmi lipseşte: este unul din lucrurile pe care vreau să le consolidez în mine în 
următoarea perioadă. Visez la un corp mai suplu (dacă îmi voi controla pofta de mâncare), visez să fiu o 
mamă mai blândă pentru copiii mei (dacă îmi voi controla tonul şi vocea), o gospodină mai organizată 
(dacă îmi voi controla obiceiul de a pierde vremea pe Facebook). 

O gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă  pluteşte optimismul, 
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de 
gânduri rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi puiul nostru în timp. 

Lecţiile acestea enumerate mai sus nu le-am inventat eu. Le-am găsit scrise într-o carte veche, un 
text de mii de ani, foarte cunoscut, pe care am îndrăznit să îl parafrazez. Cartea este de fapt o scrisoare 
adresată Corintenilor, iar rândurile reprezintă o descriere a iubirii. 

Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe copii ce 
e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă. 
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BUNELE MANIERE 
 

Prof. înv. primar Ulman Irina Elena 
Școala Gimnazială Nr. 4 Buhăceni-Trușești, jud. Botoșani 

 
„Manners make man”(Comportamentul îl face pe om) – este celebra inscripţie gravată pe faţada 

clădirii de la New College din Oxford, care cuprinde în câteva cuvinte calitatea cea mai de preţ pe care 
trebuie să o aibă fiecare om, aceea de a fi manierat. 

 Se afirmă din ce în ce mai des că în vremurile pe care le trăim au început să se altereze tot mai 
mult valorile tradiţionale. Continuăm să trăim într-o lume în care în discoteci tinerii dansează pe mese, 
alţii pornesc noaptea pe motociclete cu casetofoane date la maxim de unde răsună o muzică neplăcută, 
raşi în cap sau cu plete, o lume în care tânărul nu mai oferă locul în autobuz celui mai învârstă ci, din 
contră îl împinge la urcare pentru a-şi croi primul loc, etc. - o lume pe care noi nu o înţelegem şi care ne 
dă senzaţia că înnebunim pe zi ce trece. 

 În astfel de condiţii, mai merită să ne preocupăm de bunele maniere? Răspunsul e unul singur: 
buna creştere nu este şi nu va deveni niciodată inutilă, pentru că ea îl face pe om să se respecte în primul 
rând pe sine ca apoi să-i poată respecta pe cei din jur. 

 Alterarea comportamentului îşi află rădăcinile în etapa de vârstă preşcolară. O tot mai mare 
libertate a copiilor, lipsa de supraveghere intenţionată şi conştientă din partea părinţilor, par să fie cauzele 
cele mai frecvente generatoare ale comportamentului nedorit la copil. 

 Pornind de la aceste consideraţii şi de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l 
învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci şi la învăţarea felului în care trebuie să se comporte cu 
ceilalţi, am ales introducerea unei activităţi opţionale care să pună bazele unui comportament adecvat, 
adică a bunelor maniere – acestea fiind cheia către succesul social. 

 În cadrul acestei discipline am propus următoarele competențe specifice: 
• Respectarea principalelor norme de conviețuire socială 
• Dezvoltarea simțului estetic pentru o vestimentație decentă și potrivită în anumite ocazii 
• Aplicarea normelor de bună-cuviință în cadrul meselor acasă, în vizită sau la restaurant 
• Folosirea mijloacelor de transport în comun în mod civilizat 
• Însușirea unui comportament corect în sălile de spectacol 
• Utilizarea celor mai potrivite modalități de exprimare verbală în cadrul convorbirilor telefonice și 

de exprimare scrisă în cadrul corespondenței, care se pot realiza prin activități variate de învățare. 
  

 



IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA 
 

Profesor învățământ primar,Ana Ungureanu 
Școala Gimnazială Oituz 

 
Cei ,,șapte ani de acasă" este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor.  

Din perspectivă proprie, anii pe care îi petreci alături de părinții tăi sunt cei mai importanți, mai ales 
primii, când înveți ce este viața și cum trebuie să treci prin ea. 
În primul rând, orice părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului, încă din primele zile de viață, o atenție 
sporită. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel responsabil pentru a-i explica 
diverse lucruri ființei nou născute. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 
copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart 
cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl 
vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o 
prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 
ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să 
se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e 
rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie.  

În fiecare familie, educaţia copilului trebuie să pornească de la principiul empatiei: cum să mă 
comport astfel încât să-i înţeleg pe ceilalţi, să le decodific corect emoţiile, să-mi spun părerile şi să 
acţionez fără să-i rănesc. 

Aceste principii vor fi învăţate de copil prin acceptarea unui set minimal de reguli (Regulile 
familie), care sunt în general, reguli de bun simţ sau ale celor "7 ani de acasă". 

Astfel, orice copil de grădiniţă trebuie să cunoască regulile: 
Stop-Opreşte-te!  
Aşteaptă-ţi rândul!  
Cere şi nu lua cu forţa!  
Spune mulţumesc şi apreciază !  
Întreabă-mă!  
Ai dreptul/Am dreptul! 

 



De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. 

În opinia unor psihologi, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să 
stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. 
Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să 
spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii 
trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, dar 
copiii. 
  

 



Cei șapte ani de-acasă 
 

Prof. Ungureanu Ioana 
Grădinița Fierbinți-Șelaru 

Jud. Dâmbovița 
 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Educarea unui copil solicită multă răbdare din partea părinților. Coerența e foarte importantă pentru 
cei mici: dacă ieri nu a avut voie la calculator/ tablet/ telefon, nici azi nu trebuie să aibă voie. Nu îți face 
griji că îi repeți ceva de prea multe ori: copiii pot avea nevoie, la propriu, să auda de cateva zeci de ori un 
mesaj pâna să îl înțeleagă de-a binelea. 

Părinții care l-au luat pe “nu”în brațe 
De când copilul începe să meargă și să vorbească și până când crește suficient de mare încât să 

înțeleagă cât de cât regulile după care funcționează lumea – și să le mai și respecte – cuvântul pe care-l 
aude cel mai des este “nu”: “nu ai voie să faci asta”, “nu pune mâna”, “nu te duce acolo”, “nu arunca 
jucaria”, “nu acum” si alte variațiuni pe aceeași temă. 

Și totuși, a face educație unui copil nu înseamnă a-i întregi zilnic lista cu toate lucrurile pe care NU 
are voie să le facă, pentru că este mic și încă nu știe ce e bine și ce este rău. Mai degrabă, părinții ar trebui 
să privească disciplinarea micuțului ca pe un proces continuu de învățare. 

A educa un copil înseamnă a-l ajuta să se auto-controleze, înseamnă să-l încurajezi, să-l îndrumi ca 
să-și poată corecta singur greșelile, să poata gândi singur pentru el și să se simtă bine în pielea lui. 

Copilul tău trebuie să învețe să socializeze cu alți copii, să se joace și să fie în siguranțță pe tot 
parcursul zilei. E un învățăcel mereu dornic să afle lucruri noi, dar cele mai importante lecții – să aibă 
răbdare, să coopereze cu ceilalți, să fie atent și prudent – nu are cum să le învețe de pe o zi pe alta. E 
nevoie de cațiva ani pentru a și le însuși cu adevarat. 

Și ce este mai important pentru tine ca părinte, nu uita: 
-Cea mai importantă regulă este să îi arați prin comportamentul tău cum anume trebuie să fie el. 

Acțiunile noastre ca părinți valorează mai mult decât milioane de cuvinte. 
-Adu-ți aminte că fiecare copil e unic și crește în ritmul propriu, iar comportamentul lui diferă în 

funcție de stadiul dezvoltării în care se află. 
-Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 

principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 
care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială. 

10 reguli de aur pentru a avea un copil educat, care are “cei 7 ani de acasa”: 
1.Cunoaște-ți copilul. 
2.Stabilește reguli simple și clare, pe întelesul lui. 
3.Folosește cu moderație și recompensele, și pedepsele. Nu îi oferi cadouri scumpe pentru a 

încuraja un anumit comportament, după cum nu trebuie să apelezi nici la pedepse fizice 
4.Într-o zi, nu ai voie să-l surprinzi făcând mai multe lucruri rele decât lucruri bune. Dacă îl 

copleșești de reproșuri în fiecare zi, se va obișnui să îți atragă atenția numai prin năzbâtii și greu îl vei mai 
aduce pe calea cea bună. 

5.Ignoră detaliile insignifiante, precum tânguirile și plânsetele slabe. 
6.Fii coerentă și nu face excepții de la regulile stabilite. 
7.Fii o bună ascultătoare a copilului și repetă-i întotdeauna după ce vorbește cu tine ce ai înteles tu 

din ce ți-a spus. 
8.Lasă-l să te ajute să alegi consecințele comportamentului său (după 3 ani). 
9.Nu țipa la copil. Vorbește-i cu respect și va fii mult mai cooperant. Nimănui nu-i place să audă 

țipete în jurul său. 

 



10.Nu îi spune că este un copil rău, care face numai lucruri rele. În timp, va ajunge chiar să creadă 
asta despre el. 
  

 



Proiect Educational : 
“Cei 7 ani de acasa” 

 
UNGUREANU LACRAMIOARA 

 
Sa fie oare adevarat ceea ce aud destul de des de la un timp? “Nu are cei sapte ani de acasa!”, 

“Degeaba merge la scoala ca nu-I invata nimic acolo!” 
Ceea ce eu stiu, este ca normele de conduita se invata in familie. La scoala sau in alte medii 

educationale, copiii nu vor face decat sa-si consolideze ceea ce stiau deja din familie. 
Cand copilul vine la scoala si incepe a se adapta la o alta etapa din viata sa, ne dam imediat seama 

daca are cei sapte ani de acasa. Daca este bine crescut, saluta, spune multumesc, te rog (“cuvintele 
magice”) se comporta cuviincios cu toata lumea, atunci da, are cei sapte ani de acasa si vom modela mult 
mai usor un asemenea copil. In afara de asta, educatia, regulile morale si bunele maniere ii vor permite sa 
se adapteze mai usor in societate. 

Copilaria este perioada vietii pentru formarea si instruirea carcterului psiho-social si pentru 
educatie. Influenta familiei asupra copilului este enorma, pentru ca familia raspunde de protectia 
copilului, de nevoile acestuia incat ceea ce invata el acolo ii ramane intiparit pentru toata viata in profilul 
sau moral-spiritual. 

Sentimentul de neincredere a unui copil, apare atunci cand in familie nu-i sunt satisfacute nevoile de 
confort fizic si afectiv,aceasta neincredere il face sa se teama de viitor, sa nu aiba inceredere in fortele 
proprii si chiar sa-i fie rusine. 

Incurajand mereu copiii, indrumandu-i, aratandu-le ce e bine si ce e rau, familia le ofera primele 
informatii despre mediul inconjurator, ea le ofera primele reguli si norme de conduita si un climat socio-
afectiv necesar trebuintelor si dorintelor acestora. 

Parintii sunt primele modele de conduita, pe care copiii le preiau prin invatare si imitatie si climatul 
socio-afectiv, in care influentele educationale se exercita si reprezinta asupra copiilor primul model 
social, care are un rol hotarator privind formarea conceptiei lor de viata, a modului cum se vor comporta 
si cum vor sti sa relationeze in raport cu variatele norme si valori sociale. Actiunile mai mult sau mai 
putin dirijate precum si influentele educative pe care le exercita familia se manifesta asupra copiilor atat 
direct cat si indirect. 

In functie de etapa de dezvoltare in care se afla copilul, procesul educativ nu trebuie sa fie solicitant 
sau inceput prea devreme, nu trebuie sa-i depaseasca acestuia capacitatea de  intelegere ci trebuie condus 
cu foarte multa afectiune si grija. 

Viata in familie a copilului ii formeaza primele deprinderi de conduita igenica individuala si 
colectiva, de viata sanatoasa, de altruism, tot in familie el isi dezvolta sprijinul de afirmare a idealurilor 
sale ca tanar,dorinta de a participa la viata sociala, culturala si politica a tarii sale. Aceste comportamente 
majore reprezentand pentru individ bagajul educativ al “ celor sapte ani de acasa ”. 

In familie se descopera pe sine, alaturi de parinti isi consolodeaza deprinderi si abilitati, se defineste 
prin jocuri imitative, se compara, isi gaseste modele pe care le va folosi mai tarziu in viata de adult. 

Cand va ajunge la varsta prescolara, atunci educatia se imparte intre familie, prdagogii si dascalii de 
la scoala. Acestia din urma doar slefuiesc ceea ce familia a realizat,completeaza golurile din procesul 
instructiv-educativ care au scapat pana la aceasta varsta si il ajuta pe copil in intelegerea si lamurirea unor 
probleme. 

Pe cei “ sapte ani de acasa ” se sprijina temelia fiintei care devine OM mai tarziu, cu aptitudini 
diverse , cu preferinte si un comportament normal sau deviant. Asa cum ne comportam noi, asa cum ne 
crestem si ne educam copii, asa vor trai si se vor manifesta ei pe viitor. 

Universul creat de parinti il vor face pe copil sa creasca o fiinta responsabila. 
  

 



POLITETEA- OGLINDA FAMILIEI 
 

Prof. inv. prescolar Ungureanu Tatiana 
Scoala Gimnaziala Siretel, Iasi 

 

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. 

Copilul invata, la inceput prin imitatie, regulile de politete. Sunt lucruri  care se invata implicit 
(exemplul  dat de membrii familiei: gesturi , comportamente, tonul vocii , formule de adresare). Dupa 
varsta de 5 ani prescolarii inteleg regulile.  

Fiecare etapa din viata copilului isi va pune amprenta asupra dezvoltarii sale intelectuale si  
afective. Exista factori care pot influienta aceasta dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din acesti 
factori tin strict de mediul familial si de persoanele  care intra in contact cu copilul. 

Parintii isi petrec din ce in ce mai putin timp alaturi de copiii lor,  punand pe primul loc atributiile 
de serviciu. Este de preferat ca parintele sa-si faca timp pentru copilul sau (educatia unui copil nu se 
limiteaza doar la a-l invata sa citeasca , sa scrie), sa-l invate cum sa se comporte cu ceilalti iar acesta e 
raspunderea familiei. Copilul trebuie obisnuit de mic cu bunele maniere pentu ca acestea sunt cheia catre 
succesul lui social. 

Un copil manierat se va simti mai confortabil in prezenta celorlalti, se va descurca mai bine in 
relatiile sociale fata de un copil caruia i lipsesc  cei 7 ani de- acasa. 

Bunele maniere ii modeleaza comportamentul in societate si il invata ce inseamna respectul. Iar 
copiii respectuosi vor fi tratati cu respect. 

Daca nu a mai fost in colectivitate, intrarea sa in gradinita este prima largire importanta a mediului 
sau social, mediu in care trebuie sa se integreze pas cu pas . De la o activitate libera, un regim  de joaca, el 
trece dintr-o data la un regim de  disciplina, de activitate dirijata. 

In grupele de gradinita, toti copii au cam aceeasi varsta, dar sunt  diferiti din multe puncte de 
vedere. Unii sunt mai inalti, altii mai scunzi, unii sunt mai voinici, altii sunt mai delicati, o parte sunt mai 
tacuti, altii mai galagiosi, unii sunt chiar retrasi, timizi sau stingheri. Copiii nu sunt identici nici  in felul 
cum vorbesc , nici in felul cum se poarta, nici in ceea ce stiu , nici in ceea ce simt. Fiecare copil este 
imaginea vie a educatiei primite acasa, educatie a carei amprenta se observa cu usurinta in coportamentul 
prescolarului in noul sau mediu- gradinita. 

Din pacate, mai sunt si parinti care dau replici de genul ,,e  mic”; -,, lasa-l”;-,, cand va merge la 
scoala  ,,v-a sti de reguli” .Aceste replici vin ca o scuza pentru purtarea urata sau dezvoltarea neuropsihica 
nesatisfacatoare a copilului. Aceste ,,scuze”tradeaza, de fapt greselile educative pe care le fac parintii in 
primii ani de viata. 

Se intampla de multe ori sa se incarce programul educativ al unui copil de gradinita cu o serie de 
deprinderi elementare pe care trebuie sa si le fi insusit deja acasa. Completarea lipsurilor educative ale 
primilor ani este posibila, dar ea se face mai anevoios la varsta scolara, intr-un moment in care copilul 
trebuie sa faca fata unor cerinte noi de invatare si adaptare la noul mediu social. 

Majoritatea copiilor se adapteaza usor la mediul gradinitei. Totusi , exista si copii care se adapteaza 
anevoios, tulburand activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivita sau prin neputinta lor de a tine pasul cu 
ceilalti copii. Aceasta situatie este in mare masura rezultatul unor greseli educative din primii ani de viata 
a acestor copii. 

Pentru a asigura dezvoltarea armonioasa fizica si neuropsihica a copilului anteprescolar si prescolar 
, mediul familial trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. Pe langa satisfacerea trebuintelor sale de 
ordin material ( hrana, imbracaminte, somn, conditii de locuit etc.), copilul are nevoie de un anumit climat 
familial, in care dragostea ocupa primul loc. La polul opus  se situeaza dragostea zgomotoasa, manifestata 
la tot pasul prin imbratisari si sarutari care coplesec copilul.  Aceasta este dragostea plina de slabiciune a 
parintelui care cedeaza la cel mai mic capriciu al copilului ca sa-i demonstreze cat de multi il iubesc, 
copilul tratat astfel se va transforma intr-un mic tiran, care crede ca totul i se cuvine, ca vrerea sa  este 
suverana pentru toti cei din jurul sau si va capata trasaturi negative de caracter( lipsa de respect, egoism, 
vehementa etc.), trasaturi care daca nu se corecteaza, il vor pune in conflict cu mediul social din gradinita. 

 



Chiar daca copilul a gresit de cateva ori, nu trebuie sa ne grabim sa tragem concluzia ca este prost 
crescut. Este posibil sa aiba nevoie de cateva lectii de bune maniere pentru ca problema sa se resolve. 
Adultul trebuie sa-i explice clar si sa-l invete ce anume trebuie sa faca sau nu. 

De multe ori trebuie sa fim intelegatori si sa-i acceptam greselile. Aminteste-ti ca nu este suficient 
de matur pentru a sti bine cum sa se comporte in anumite situatii. Si noi ,adultii, gresim uneori… 

Educatia se face doar acasa cu, discretie, in familie. Nu-i tine prelegeri si nu il critica in public, nu il 
umili si nu il jigni fata de straini, chiar daca greseala a fost destul de mare. A-i face lui  o scena de fata cu 
altii dovedeste ca nici tu nu ai fost atent la lectiile de bune maniere. 

Nu este suficient sa ne controlam doar limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea 
diverselor sentimente: tristate, furie , dezamagire, bucurie, etc. Este bine sa ne impunem anumite 
restrictii, conduite, moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa poata trage invataminte atat 
din situatiile frumoase din viata noastra cat si din cele negative. Trebuie sa fim permanent constienti ca 
cel mic ne analizeaza, ne supravegheaza, interioarizeaza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza 
toate acestea in diverse situatii si va fi judecat/ acceptat sau nu in colectivul clasei / societate. 

Inainte de a judeca un copil si de ai pune o eticheta, sa va ganditi ceva mai mult la  ce se ascunde in 
spatele unui comportament ori atitudine. 

Un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit destul de des, se va adapta foarte greu intr-un 
grup, nu va fi increzator in fortele propii, va avea tendinte de a incalca destul de des  normele /regulile 
grupei. 

Procesul de educatie nu se opreste la o anumita varsta. Nu e niciodata prea tarziu ca sa invete ceva! 
Fiti consecventi! 

Cu putina creativitate, i-l poti ajuta pe micutul tau sa inteleaga de ce unele lucruri trebuie facute 
intr-un anumit fel. Joaca este cel mai simplu mod. Inventeaza jocuri in care el sa fie actorul principal. Va 
invata cum sa poarte o conversatie politicoasa. 

El se va distra, iar tu  iti vei atinge scopul: cu fiecare rol jucat, copilul va devein tot mai constient de 
modul in care actiunile si cuvintele sale afecteaza sentimentele celor din jur. 

Continua sa ii cultivi respectul pentru cei din jur. Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul 
sa invete, de aceea exemplele pot aparea in orice situatie. Trebuie doar ca atentia sa fie indreptata asupra 
,,semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a profita de ,,varsta de aur “ a copilariei, cand cei mici sunt 
curiosi, dornici sa invete, sa descopere lumea. 
  

 



Rolul  „celor  7 ani de acasă” în cunoaşterea și ocrotirea naturii 
 

Violeta Ungureanu –prof. înv. primar 
Școala Gimnazială Chișcăreni 

 
Motto: ,,Natura nu aparţine nimănui, totuşi ea se dǎruie tuturora.” 
 
Este necesar să avem „cei 7 ani de acasa” pentru a proteja natura??? Nu este o simplă întrebare, ci 

un îndemn pentru a face ceva. 
Un  obiectiv  primordial  pentru  întreaga  umanitate a devenit  în ultimii ani educaţia ecologicǎ. 

Aceasta  îşi  propune îmbunătăţirea   mediului  înconjurător  pentru  generaţiile prezente  şi   viitoare  şi   
urmareşte   dezvoltarea  gradului  de  conştiinţǎ   şi  al   simţului responsabilitaţii  tuturor  oamenilor  faţǎ  
de  naturǎ  si  problemele  sale. 

Dante Alighieri spunea că ,,natura este arta lui Dumnezeu cel veșnic” și felul cum  protejăm această 
artă pe care totuși am primit-o gratis, așa o vom avea.  

Un  rol important în realizarea educaţiei ecologice  în  societate  revine  şcolii  şi implicit  dascălilor  
acesteia.  Misiunea  nobilă  a  noastră, a  celor care  slujim  şcoala  este aceea de a-i determina pe copii, 
încă de la cea  mai  fragedă  vârstă,  să  simtă  ceea  ce  le transmitem legat de  cunoaşterea şi protejarea 
naturii, să-i scoatem in natură cât mai mult, să  organizăm  excursii,  drumeţii, să-i antrenăm in  diverse  
acţiuni  cu  caracter  ecologic pentru a-i ademeni să iubească mai mult natura decât calculatorul şi 
internetul. 

Şcoala are menirea de a organiza şi desfăşura o susţinută mişcare de educaţie pentru mediu astfel 
încât elevii să fie convinşi de necesitatea ocrotirii naturii  şi să devină factori activi   în   acţiunea   de  
conciliere  a  omului   cu   natura.   Şcolarii  trebuie  să  ajungă  la convingerea că mediul natural nu poate 
fi apărat  într-o  zi,  ci  în  toate  zilele,  în  fiecare clipă, de toţi locuitorii planetei. Trebuie să apărăm 
Planeta Albastră, ea fiind casa noastră şi a tuturor vieţuitoarelor de pe Pămant. 

Dacǎ,  la  început  omul  era  inofensiv   pentru   mediu   în  timp  a  devenit  cel  mai înverşunat  
duşman al sǎu. Cu cât s-a dezvoltat mai  mult, el a inceput  să afecteze  natura.       Nemaisuportând  
ofensiva  oamenilor, natura s-a îmbolnavit şi odată cu ea ne îmbolnăvim şi noi zi  de zi, din ce  în  ce  mai  
mult  şi  asta  pentru  că  noi  am  uitat  că  facem  parte din natură. 

Natura este locul de unde omul își ia energia de care are nevoie, este casa părintească în sânul căreia 
ne dezvoltam atitudini și convingeri legate de mediu, dar dacă acesta nu are ce  să-i ofere, aceasta se va 
ofili și împreună cu noi va muri. 

Dorim   să   tragem  un  semnal de  alarmă că,  acum  mai  mult ca oricând, e nevoie  să adoptăm 
„cei 7 ani de acasă” cu toţii pentru un  comportament  civilizat faţă  de mediul înconjurător. Se stie că 
natura e stăpână, iar dacă omul încearcă să o domine nechibzuit, ea se răzbună năprasnic punând în 
pericol viata, Obligatia  noastră a tuturor este ca viteza cu care exploatăm şi consumăm resursele  naturale  
să  nu depaşească  viteza  cu  care  natura  şi  le  poate reface. Cea mai eficientă cale de a o proteja  este  
să devenim  consumatori  responsabili 

,, Ocrotind natura ne ocrotim pe noi înşine”. 
În persepectiva şcolară elevul trebuie ajutat să înţeleagă că omul  este inseparabil de natură si că 

efectele negative ale sale se răsfrâng asupra lui însuşi  
C.Mihăilescu  spunea:,,Pe copil îl educă tot  ce îl  înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea,  munţii,  

rândunelele,  cucul. Faceţi  tot  posibilul  ca  şi  copiii   dumneavoastră să iubească tot  ce-i  înconjoară  
pentru  că  fără  dragostea  faţă  de  natură  şi  animale, omul  nu poate să simtă din plin ceea ce numim,  
cu cel  mai minunat dintre cuvinte -,,VIAŢA”. 

Un gând devine constant pentru orice fiinţă raţională ce trăieşte pe acest pământ: “Pregătirea în 
sprijinul ocrotirii naturii, începând de la vârsta copilăriei“.  Dată fiind deschiderea şi receptivitatea de care 
dau dovadă școlarii mici , acum este momentul să-i sensibilizăm şi să-i facem să privească atent la tot 
ceea ce îi înconjoară.  Starea actuală a mediului va influenţa sănătatea oamenilor şi va afecta peisajul 
natural. Primele acţiuni pot începe de la grupa mică, atunci când preşcolarii sunt sfătuiți să ducă resturile 
la coşul de gunoi. Dacă la început va face acest lucru pentru că “aşa spune doamna sau mama”, încet -
încet va înţelege semnificaţia gestului şi îl va repeta, chiar dacă este pe stradă sau în curte. Un mediu 
exterior cu cât  este mai bogat în elemente şi situaţii, cu cât  este mai variat în structura lui, cu atât va 

 



permite copilului să exteriorizeze cât  mai multe dintre elementele naturii sale individuale. Primele etape 
ale vieţii umane (până în jurul vârstei de 6 ani) pot fi de mare utilitate prin recunoaşterea elementelor 
componente ale naturii individuale, prin ceea ce el în mod inconştient realizează ca activitate modelatoare 
asupra mediului înconjurător şi a elementelor acestuia. 
  

 



Cei  şapte ani de acasă 

Ursache Adina Maria 
Scoala Gimnaziala Ep. M. Stefanescu 

 
Cei  şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima 

parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de 
viaţă ai copilului sunt definitori prin formarea lui ca adult.  

Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, să citească şi a deveni un un exemplu la 
şcoală.  

Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Cei 
şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiuile cu ceilalţi. 

De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane, ori  a unui copil ne gândm că nu este educat corect, nu este politicos, ,,Nu are cei şapte ani de 
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme 
ori norme de politeţe.  

Această expresie ,,Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată 
,,culmea achiziţilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul 
are o capacitate foarte mare de acumulare , de informaţii, de memorare şi de insuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj.  

Mai putem spune ca educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie. Părinţii au o 
foarte mare influienţă asupra copiilor în primi şapte ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile 
valori pe care  urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îsi vor asuma alte 
obiceiuri noi. Este important, aşadar, să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi 
necesare şi care îi vor ajuta, sa devină un oameni  respectoşi şi demni de respect la rândul lor. 

Când spunem că un copil are cei şapte ani de acasă ne imaginăm un copil bine crescut  care ştie să 
salute, să spună ,,mulţumesc”, ,,te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Mai 
putem adăuga că educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt ceia către adaptarea copilului în societate. 
Un copil manierat se va descurca în relaţiile cu cei din jur, de cât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de 
acasă. Dar educaţia primită în ceo şapte ani de viaţă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil 
şi părinte, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

Cei şapte ani de acasă cuprind şi o anumită învăţătură pentru viaţă. Pentru mulţi, cultura înseamnă 
acumularea unui bagaj de cunoştinţe teoretice în diferite domenii în care pot prinde un post de răspundere 
în cadrul societăţii. Am întâlnit persoane renumite prin cultura lor şi care m-au dezamăgit datorită viciilor 
pe care le afişau în public sub pretextul că lor le este permis orice. Când cultura nu te ajută să pui frâu 
viciilor, să-ţi pui ordine în viaţă, să respecţi pe aproapele tău indiferent de poziţia socială sau culturală, 
într-un cuvânt să fii om, la ce-ţi folosesc cunoştinţele? Cultură fără morală? Cultura, în întregul ei 
înseamnă acumularea unor cunoştinţe prin care îţi întăreşti puterile fizice şi psihice spre a stăpâni fiinţa 
umana, în totalitatea ei şi a încerca să o dirijezi spre a atinge cotele cele mai înalte ale desăvârşirii, ale 
sfinţeniei. 
  

 



IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ ÎN ONLINE 

Prof. LILIANA URSACHE 
Colegiul Național ”Ferdinand I”, Bacău 

 

Cei 7 ai de acasă sunt un simbol sau o oglindă a educației primite de o persoană în prima parte a 
copilăriei. Regulile de comportament însușite atunci de copil devin hotărâtoare pentru evoluția lui 
ulterioară. Felul în care ne purtăm este cartea noastră de vizită, de care depind relațile cu familia, 
prietenii, colegii și chiar succesul nostru în viață. 

Întrucât disciplina mea de suflet este informatica, am ales ca, de data aceasta, să abordez tema 
propusă, transpunând-o în online. Aici bunul simț nu trebuie să fie virtual, ci cât se poate de concret. Știm 
cu toții că sub umbrela anonimatului online, oamenii devin mai curajoși în exprimarea gândurilor și 
opiniilor decât în interacțiunea face to face. Astfel se poate ajunge mult mai ușor decât în lumea reală la 
contraziceri, înjurături și exagerări ale propriilor opinii. 

Felul în care ne comportăm online derivă din felul în care ne comportăm de obicei offline. Odată cu 
dezvoltarea rețelelor de socializare, cei 7 ani de acasă devin necesari și aici. Regulile nescrise, de 
comportament pe internet, poartă numele de  netichetă (de la (inter)net și etichetă). Voi enumera în 
continuare o parte dintre acestea: 

- scrieți corect, folosiți cratima, majuscla pentru numele proprii,  
- nu abuzați de acronime, uneori pot fi neînțelese de cei nefamiliarizați (”brb”, ”np”) 
- dacă nu vă place să folosiți dicritice, atunci evitați cu desăvârșire utilizarea grupurilor de litere 

”sh” pentru ”ș”, ”tz” pentru ”ț” etc. 
- nu vă însușiți fotografiile sau ideile care nu vă aparțin  
- nu trimiteți cereri de prietenie persoanelor pe care nu le cunoașteți 
- nu înjurați, nu folosiți cuvinte jignitoare 
- nu abordați persoane cunoscute la ore nepotrivite; dacă este trecut de ora 22, dar cunoștința ta 

apare online pe facebook, poate nu a dat sign out când s-a culcat 
- când ieșiți la masă cu prietenii, nu stați tot cu telefonul în mână, butonându-l 
- nu dați like chiar la orice; de multe ori este mai bine să vă exprimați pe scurt opinia 
- nu dați like la o știre de deces; un mesaj este mai potrivit 
- nu tăg-uiți pozele altor persoane; dacă totuși vreți să o faceți, cereți-le întâi permisiunea 
- gândiți-vă bine și asumați-vă responsabilitatea atunci când postați ceva online, deoarece pe 

facebook, de exemplu, ceea ce postăm devine public și poate nu toți prietenii din listă vor fi de acord cu 
noi 

- nu este ok să dăm like și share la greșelile oamenilor 
- nu trimite mesaje nesolicitate 
- scrie clar subiectul mesajului, pentru ca destinatarul să știe dacă îl interesează 
- conținutul mesajului să fie cât mai scurt, pentru a nu abuza de timpul destinatarului 
- nu folosi majuscule, este ca și cum ai țipa. 
Regulile de comportament pe site-urile de socializare, forumurile web sau listele de discuții sunt 

descrise în IETF RFC 1855. Pentru a concluziona, ca și atunci când comunicăm face to face, să acordăm 
importanță decenței în exprimare, respectului reciproc și feedback-ului constructiv. 

 
Bibliografie 
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-UNITATE STRUCTURĂ – 
 

FAMILIA - PARTENERUL DE BAZĂ ÎN EDUCAREA COPILULUI 
 

Întocmit, Prof.Ursuleanu Maria 
 

MOTTO: „ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare 
măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 
fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”. (Child’s Appeal) 

În pedagogia tradiţională, această temă era tratată sub denumirea de „colaborare dintre grădiniţă şi 
familie”. Actualmente dimensiunile acestei relaţii sunt mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de 
colaborare spre cel de comunicare prin cooperare, şi mai nou, prin conceptul de parteneriat care le 
cuprinde pe toate şi în plus, exprimă, şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative, 
în sensul implicării active şi al valorizării experienţei şi statutului fiecărui actor în egală măsură. 
Colaborarea dintre grădiniţă şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi 
o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Rolul educatoarei este acela de a discuta cu 
părinţii copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu 
privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din grădiniţă 
şi sprijinul în desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. 

Modul cum interrelaţionează părinţii şi educatorii îşi pune amprenta pe formarea şi educarea 
copilului. Numeroasele studii au demonstrat că o relaţie bună între cele două instituţii ale educaţiei – 
grădiniţă-familie – este în avantajul dezvoltării copilului la toate vârstele. 

Importanţa parteneriatului educaţional 
Tendinţele actuale ale educaţiei timpurii cer realizarea unor parteneriate constructive şi eficiente 

între grădiniţă, familie şi alţi factori educaţionali, în vederea socializării şi pregătirii copilului către şcoală 
şi viaţa socială. Parteneriatul educaţional este una dintre cerinţele-cheie ale pedagogiei contemporane, 
este un concept şi o atitudine. Acesta presupune: 

-  egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 
-  interacţiuni acceptate de toţi partenerii; 
-  comunicare eficientă între participanţi; 
-  colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit); 
-  cooperare (acţiune comună cu interrelaţii şi roluri comune). 
Scopul general al parteneriatului educaţional este cunoaşterea reciprocă a punctelor de vedere, a 

opţiunilor partenerilor prin identificarea nevoilor grădiniţei şi ale copiilor, dar şi implicarea comună în 
satisfacerea acestor nevoi. Atunci cînd părinţii, cadrele didactice şi ceilalţi membri ai comunităţii devin şi 
se consideră parteneri în educaţie, în jurul copiilor se formează o comuniune de suport, care poate 
funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct, astfel parteneriatele constituind o componentă esenţială în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor în unitatea de învăţămînt. 

Parteneriatul se bazează pe premisa că părţile interesate au un fundament comun de acţiune şi un 
spirit de reciprocitate care le permite să se unească. Pe educatori şi pe părinţi îi uneşte dorinţa de a-i 
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susţine pe copii în dezvoltarea lor. De aceea, instituirea spiritului de reciprocitate, astfel încît eforturile 
depuse să aibă semnificaţie pentru toţi cei implicaţi, este percepută de ei drept o provocare. Cunoscîndu-
se, partenerii se identifică cu nevoile şi aspiraţiile copilului, pentru a-l sprijini, cu tact, înţelegere şi 
dragoste, în a atinge un scop cu finalitate pozitivă.  

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se 
exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o 
acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi familiei. 

La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de 
sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc. 

În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, 
deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în 
parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului. 

  Părintele trebuie să ştie despre grădiniţă: 
• specificul şi programul de activitate al grădiniţei; 
• principiile de bază ale grădiniţei în ceea ce priveşte îngrijirea, creşterea, dezvoltarea şi învăţarea 

copiilor de 3–6 ani; 
• dotarea materială a grădiniţei şi condiţiile de amenajare a spaţiului grădiniţei (a grupei, a întregii 

instituţii); 
• nivelul pregătirii cadrelor didactice; 
• performanţele atinse de grădiniţă în ceea ce priveşte educaţia şi îngrijirea copilului; 
• oferta activităţilor opţionale (se studiază limbile moderne, dansul, pictura etc.); 
• conţinutul regulamentului interior al grădiniţei; 
• aşteptările grădiniţei în raport cu relaţia de colaborarea cu familia; 
• aşteptările şi aspiraţiile colaboratorilor instituţiei în privinţa comportamentului copilului şi al 

familiei. 
Iată ce trebuie să ştie grădiniţa despre familie: 
• structura şi componenţa familiei (familie nucleară, extinsă, monoparentală, concubinaj etc.); 
• informaţii privind particularităţile copilului (vârstă, stare de sănătate, interese, deprinderi 

elementare de bază etc.); 
• modele de relaţionare (existenţa fraţilor în familie, ataşamentul puternic faţă de o persoană etc.); 
• stilul educativ al familiei; 
• nivelul educaţional al părinţilor; 
• modele culturale care definesc mediul familial (valori importante pentru familie, tip de 

alimentaţie, sărbători etc.); 
• dorinţele pe care le are în raport cu creşterea şi educarea copilului (menţinerea unui anumit 

program sau derularea unei activităţi specifice din familie, sprijin în anume situaţii etc.);62 Proiectul 
pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) 

• aşteptările şi aspiraţiile părinţilor faţă de relaţia şi colaborarea cu grădiniţă (ce ar dori de la 
grădiniţă, cum se poate implica, ce idei are pentru îmbunătăţirea activităţii etc.). 

După înscrierea copilului la grădiniţă, relaţia dintre părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un 
bogat schimb de informaţii, de experienţe şi pe colaborare cu scopul asigurării celor mai bune condiţii de 
creştere şi dezvoltare a copilului. Părinţii trebuie să regăsească un sprijin în serviciile oferite de grădiniţă, 
dar, în acelaşi timp, să se simtă şi să acţioneze responsabil pentru a colabora cu personalul la orice 
activitate realizată pentru şi împreună cu copiii. 

Roluri şi responsabilităţi ale părinţilor: 
• să recunoască grădiniţa ca instituţie incluzivă, care asigură drepturi egale pentru toţi copiii; 
• să-şi cunoască copilul şi posibilităţile lui, colaborând cu grădiniţa şi cu educatorul; 
• să fie dispuşi la activităţi de voluntariat în beneficiul copiilor; 
• să colaboreze şi să coopereze cu o deschidere permanentă spre grădiniţă, comunitate în interesul 

copilului; 
• să recunoască rolul grădiniţei în dezvoltarea copilului; 
• să respecte personalul din grădiniţă; 
• să sprijine activitatea educatoarei, în scopul dezvoltării integrale a copilului. 
Roluri şi responsabilităţi ale personalului grădiniţei: 

 



• să ofere şanse egale copiilor la accesul serviciilor oferite de grădiniţă; 
• să informeze părintele cu privire la oferta educaţională a grădiniţei pentru creşterea şi dezvoltarea 

copilului; 
• să motiveze părintele să se implice şi să colaboreze cu grădiniţa; 
• să prezinte ce aşteaptă de la părinte: colaborare, cooperare, încredere, sprijin, ajutor reciproc, 

confidenţialitate, respect; 
• să manifeste transparenţă în procesul educativ; 
• să ofere familiei informaţii privind modalităţi de educare a copiilor; 
• să determine părinţii să colaboreze pentru ca educaţia din grădiniţă să aibă continuitate şi 

consecvenţă, şi acasă; 
• să evite stările conflictuale, tensionate, cu părinţii, pentru a nu avea efecte negative asupra 

copilului. 
 Modalităţile prin care am realizat acest  parteneriat sunt: 
Şedinţele cu părinţii – în cadrul cărora părinţii au fost  informaţi despre: 
• Regulamentul de ordine interioară al grădiniţei; 
• Oferta educaţională a grădiniţei; 
• Obiectivele precizate în curriculum; 
• Aspecte legate de programul desfăşurării activităţii în grădiniţă; 
• Oferta de formare pentru părinţi, după metoda ,,Educaţi aşa!”  
• Evenimente importante ale grădiniţei sau grupei (derularea proiectelor tematice, organizarea de 

excursii, participarea la activităţi educative în afara grădiniţei); 
• Nevoile grupei şi ale grădiniţei şi modul de satisfacere a acestora (alegerea materialelor auxiliare, 

confecţionarea materialelor necesare grupei etc.) 
Consultaţiile cu părinţii sunt întâlniri stabilite de cadrele didactice, de comun acord, în care se 

discută individual (sau cu familia) despre copil, despre situaţii speciale (probleme comportamentale, 
probleme de sănătate, situaţii conflictuale cu colegii, tehnici de lucru cu copiii cu CES etc.) Această 
formă de colaborare este importantă, individualizată, în relaţia grădiniţei cu familia şi priveşte global 
copilul. Aceste întâlniri au un rol important pentru cunoaşterea acestuia, comunicare, susţinerea învăţării 
şi soluţionarea de conflicte. 

Vizitele periodice la domiciliu permit comunicarea dintre educatoare şi părinţi într-un cadru mai 
puţin formal, care-l poate face pe părinte să se simtă mai în largul său. Scopul acestor vizite este întărirea 
legăturii cu familia, cunoaşterea particularităţilor acesteia (cultura, modul de interacţionare dintre 
membrii familiei, aptitudinile acestora etc.). Prin intermediul acestor vizite trebuie să le arătăm părinţilor 
că ei şi copiii lor sunt importanţi pentru noi şi că le acordăm atenţia cuvenită. Vizitele trebuie făcute 
numai cu acordul părinţilor şi nu trebuie percepute de aceştia ca fiind intruzive. 

 
CONCLUZII 
Rezultatele unor cercetări recente au demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în 

proporţie de peste 70% de către familie. Responsabilitatea creşterii copilului revine cu prioritate 
părinţilor, care oferă copilului îngrijirile de bază, siguranţă, căldură emoţională, îndrumare, înţelegere. 

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice,de 
alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii 
personalităţi. 

Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea 
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe 
copii. 

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai 
mult, părinţii oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor 
învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât, iar grădiniţa 
contribuie din plin la consolidare acestor deprinderi şi cunştinţe din familie. 
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Timiditatea -Copilul timid 
 

Prof. înv.primar Uruc Cecilia 
Școala Gimnazială Lunca-Priporului 

Structura Păltineni 
 
,,Timiditatea este un dispreț instinctiv al vieții “ Emil Cioran  

 
Educația în familie, cei șapte ani de acasă, influențează puternic întreaga existență a individului, 

indiferent dacă el recunoaște sau nu. 
Deși se știe că timidul are anumite predispoziții înăscute (e vorba despre tipul de sistem nervos și de 

fiziologia emotivității), totuși timiditatea este rezultatul unei educații greșite în familie. 
Fără să fie cineva psiholog sau pedagog, acesta poate să observe și să înțeleagă unele aspecte ale 

timidității.La copii, fenomenul acesta este mai frecvent și mai vizibil,cu atât mai mult cu cât orice formă 
de manifestare poate naște inconveniente. Orice copil timid, fiind mereu neînțeles de ceilalți,este 
susceptibil, iar suferința lui are ecouri în afara persoanei sale, stânjenind relațiile normale în clasa de 
elevi.   

Părinții constată adesea că nu știu ce să facă , cum să procedeze . Unii ignoră, așteptând să treacă de la 
sine , însă alții ,intervenind , nu reușesc decât să adâncească complexul de inferioritate, umilind și mai 
mult copilul.Este un teren în care ceea ce strică părinții cu greu mai putem repara noi, educatorii. 
Greșelile de educație pot fi rezumate prin :severitate excesivă și răsfăț exagerat. 

După cum au observat marii pedagogi, timiditatea ,în majoritatea cazurilor, se instalează în copilărie, 
printr-o protecție exagerată a părinților, lipsindu-l pe copil de responsabilități, ferindu-l de colectivitățile 
de colegi,de prietenii de joacă, impunându-i pretenții prea mari sau făcându-l încăpățânat, agresiv, 
răzbunător. 

Timiditatea poate fi prevenită sau vindecată, total sau parțial, numai dând dovadă de mult tact, 
pricepere, răbdare și mai ales cunoaștere.Educatorul ,împreună cu familia, trebuie să găsească mijloace 
care să cultive încrederea în sine, curajul, sociabilitatea ,voința, stăpânirea de sine.Împreună pot combate 
cu succes timiditatea organizând mai bine munca școlarului, conducându-i eforturile către succes. 

Un copil timid este de obicei foarte impresionabil, exagerat în emoții și cu o inteligență analitică 
datorită căreia nu-i scapă cele mai mici semne sau gesturi. 

În familie ,uneori, apar forme terorizante față de copii, dintr-o greșit înțeleasă dragoste părintească, iar 
efectele sunt pierderea curajului, a siguranței de sine. La extrema cealaltă se află răsfățul, supraprotecția. 
Într-o astfel de situație se află de obicei copilul unic, ferit de orice pericole, de orice efort, de orice 
inițiativă. Din prea multă dragoste, părinții îi îndeplinesc toate dorințele, înlăturând din calea lui orice 
piedică, orice amenințare.Astfel, el devine vulnerabil, expus la înfrângeri, nesigur pe el.Faptul că i se 
spune în permanență ce să facă și ce să nu facă, îl conduce pe copil către un sentiment de nesiguranță, din 
care apar eșecurile, iar acestea creează timiditatea mai mult sau mai puțin accentuată.  

Timiditatea nu este o boală și nici o alegere. Ea poate fi un mod în care copilul ne arată cum să ne 
comportăm în anumite situații(comportamentul copilului având rol de ,,oglindă” a comportamentului 
adulților),pentru că el imită, dar poate fi și rezultatul unei gestionări nepotrivite a unei situații din viața 
copilului apărută, de obicei, în familie. 

În concluzie, copilul trebuie iubit, încurajat, ascultat, înțeles, învățat să-și facă prieteni și să 
relaționeze.  
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IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...” 
 

Prof. înv.primar Uşvat Corina Florina 
Liceul Vocaţional Pedagogic “Nicolae Bolcaş”, Beiuş-jud. Bihor 

 
Educația realizată în mod organizat într-o instituţie  și familia trebuie să urmărească același scop: 

formarea personalității copiilor în vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui 
comportament corespunzător al copilului, învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în 
familie. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 
copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte 
ani de acasă.  

 Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului. 

 Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre 
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru 
copil  nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o 
faptă bună. 

,,Copiii devin ceea ce le spunem noi că sunt”. Larry Fields. 
Ultimii ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării 

personalității copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această 
influență este mai mare decât ne-am imaginat.  

Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe 
ori reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul 
părinților se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama 
sau tatăl său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, 
trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către 
proprii noștri copii. 

Familiile sunt sisteme sociale dinamice, care au legi, componente și reguli structurale. Cele mai 
importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a fi o ființă umană. Ceea ce cred 
părinții despre viață și împlinirea ei va determina felul în care își vor crește copiii. 

Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest 
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe 
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.  

Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate 
fi o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești 
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului.   

În general părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplu motiv că aceștia 
nu ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că copilul prezintă un comportament total 
inadecvat. Astfel există cazuri când părinții ajung să își urască proprii copii datorită comportamentului lor 
inacceptabil. Doar că efectul este că,  părintele urăște propriul copil, iar copilul ajunge să se urască pe 
sine. Dacă părintele nu se așteaptă  la ,,nimic bun” de la copilul său, copilul își va crea aceeași impresie 
negativă despre el și într-adevăr nu va ieși nimic bun. În plus, părintele va fi nervos, frustrat, neputincios, 
dezamăgit, iar copilul va prezenta pe lângă toate acestea și probleme emoționale. Acest scenariu negativ 
poate fi dizolvat acordând copiilor noștri atenția necesară, acordând atenție mai ales comportamentelor 
pozitive și lăudându-i ori de câte ori observăm un comportament pozitiv, chiar și atunci când 
comportamentul ni se pare a fi neimportant (ex. și-a pus haina în cuier, și-a așezat frumos păpucii etc). 
,,Cheia este să surprinzi pe cineva făcând ceva bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- lăudarea progresului 
îi împinge pe oameni spre performanțele dorite.” Ken Blanchard 

E mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să stabilească 
limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în relația cu 
copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el. Regulile și 
limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă adesea 
regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli însă 

 



împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi 
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.  

De o importanță deosebită  este și faptul  ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu 
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau 
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit 
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu 
copilul- a ridica degetul mare de la mână, ,,ceva bun” etc).  

Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă. 
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă 
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.  

,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un 
obicei și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin.”  Samuel Smile 
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,,CEI 7 ANI DE ACASĂˮ 
 

Învățătoare Uță Mihaela 
Școala Primară Vîlcele 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul, viitorul adult, o 

primeşte de la familie (părinți, bunici, rude) în scopul formării personalităţii şi comportamentului moral-
civic al copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un 
copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios atât cu cei 
de vârsta lui cât şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile moral-civice sunt cheia către adaptarea copilului în societate, în 
mediul școlar. Un copil manierat va fi mult mai apreciat în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi 
lipsesc ,,cei 7 ani de acasăˮ.  

Copilăria reprezint perioada vieţii pentru punerea bazelor educaţiie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân întipărite pentru toată viaţa 
în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în sine, în ceilalți, teamă de viitor, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, 
dar va apărea şi acel sentiment de ruşine, frustrare. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl 
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Tot familia este cea care oferă copilului primele informaţii 
despre lumea ce îl înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar 
trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Nu degeaba se spune că ei, copiii sunt oglinda 
familiei. 

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Toate 
activităţile casei trebuiesc desfăşurate împreună, în scopul consolidării anumitor deprinderi, abilităţi ce 
vor contribui în viitor la autonomia copilului, la convieţuirea socială, la sănătatea, igiena şi protecţia lui. 
În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi 
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi cadrele didactice 
din şcoală; cei din urmă având menirea de a şlefui ceea ce a clădit familia, să completeze golurile din 
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi 
lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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CEI  ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Prof. Utan Ioana Ileana 
Școala Gimnazială Călinești , Maramureș 

 
Înainte de intrarea în școală copilul se caracterizează prin instabilitate emoțională , predominand  

afectele. Dinamica sentimentelor este legată de creșterea gradelor de conștiință a propriei activități și a 
relației cu ceilalți. Se  dezvoltă propriile dorințe și aspirații. În această perioadă are loc creșterea sensului 
moral-afectiv al conduitei generale, dezvoltarea sentimentelor și stărilor afective legate de relațiile 
afective impuse de școală și aprecierea socială a acțiunilor lor. Tot în această perioadă perioadă se 
dezvoltă sentimentele intelectuale.  

Copilul înțelege și resimte tot ceea ce se intamplă în familie , conflicte, certuri , despărțiri . Sunt 
semnificative pentru copil relațiile pozitive cu părinții sau, dimpotrivă atitudinile de renegare , de 
rejectare a unora din părinți. Relațiile afectuoase dintre părinte și copil , cat și relațiile dintre părinți 
conduc la structurarea pozitivă a personalității. Pentru a alege conduita educațională corectă , adecvată 
părintele trebuie să își cunoască foarte bine copilul . Această cunoaștere trebuie să țină cont de părerea 
celorlalți , a învățătorului , a psihologului și a medicului. Utile pentru activitatea educațională a părintelui 
sunt și cunoștințele legate de caracteristicile de varstă.  

Școala și activitatea de învățare , prin cerințele specifice determină modificari în toate planurile 
activității psihice a copilului . În această perioadă , la nivelul personalității se structurează trebuințele , 
interesele și atitudinile . Evoluția personalității se realizează concomitent cu dezvoltarea interrelațiilor 
sociale și valorificarea noilor experiențe de viață. Dezvoltarea intereselor sociale sunt determinate de 
viața socială , în general și de viața școlară , în particular. Am văzut că relațiile defectuoase dintre părinți 
și copii au efecte negative ( agresivitate, hiperemotivitate , instabilitate, anxietate etc.) , Toate acestea se 
răsfrang negativ la nivelul întregii activități școlare. Armonizarea relațiilor părinte – copil , o viață de 
familie echilibrată și afectuoasă dezvoltă trăsături de personalitate opuse celor enumerate mai sus : copilul 
are încredere în forțele proprii, se adaptează ușor vieții școlare și dobandește un real echilibru emoțional. 
Rolul învățătorului este foarte important . El devine ,, model ,, pentru școlar , este cel care îl face să 
înțeleagă mai repede și mai bine informațiile transmise. Modul în care el apreciază școlarul ( 
corectitudinea , lipsa favoritismului ) dezvoltă la copii simțul propriei valori. Dezvoltarea sociabilității 
școlarului mic se manifestă evident tot în activitatea școlară prin relațiile cu ceilalți copii și se dezvoltă 
prin joc . Copiilor le plac jocurile cu subiect , cu roluri . Jocul devine mai bine organizat , regulile sunt 
respectate mai riguros iar spre finalul acestei perioade sporeste caracterul competitiv alacestuia. 

Perioada școlarului mic se caracterizează , din punct de vedere social , prin apariția prieteniilor , 
copiii devenind mai puțin dependenți de părinți și mai interesați de colegi, de prieteni.  

Prietenia se leagă prin apariția unor interese și activități comune . Ei își dezvoltă comportamente 
asemănătoare , preferă același gen de literatură , se exprimă asemănător , au aceleași păreri despre 
anumite persoane. Dezvoltarea socială , spre sfarșitul acestei etape , pregătește terenul pentru cea imediat 
următoare – pubertatea . 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Prof.înv.primar:Vădasan Daniela Mariana 
Şcoala Gimnazială,,Dr.I.Danicico”Semlac Jud.Arad 

 
 Cei şapte ani de acasă”=o realitate care aruncă pe umerii părinţilor o   responsabilitate majoră;De 

noi,părinţii,depinde ca adolescentul,tânărul şi adultul de măine să-şi asume in aceşti primi ani ai copilăriei 
toate cmponentele unei bune creşteri:iar această expresie,,bună creştere”-nu este un standard general.Ea 
are forme pe care noi,părinţii,i-o dăm.A fi bine crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru;atât contextul 
cultural-istoric obiectiv al societăţii căt şi standardele subiective ale ficărui părinte determină diferenţa 
celor,,şapte ani de-acasă”. 

Dacă procesul de învăţămât începe cu prima zi de şcoală,educaţia începe cu primii ani de viaţă a 
copilului.Din nefericire,mai sunt şi replici din partea unor părinţi,de genul:,,Lasă-l,nu înţelege,ce ştie 
el,mititelul!”;,,Cand va merge la şcoală,se va cuminţi!”,pentru a scuza purtarea urâtă sau dezvoltarea 
neuropsihică nesatisfăcătoare a copilulului.Aceste,,scuze”trădează,de fapt,eductive pe care le fac părinţii 
în primii ani de viaţă ai copilului. 

Educaţia este un proces continuu,care se desfăşoară treptat  şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului.De ce să se încarce programul educativ,de exemplu,al unui copil de 
clasa I cu o serie de deprinderi elementare pe care trebuie să şi le fi însuşit deja acasă? 

 Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă,dar ea se face mai anevoios la 
vârsta şcolară,întrun moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru 
el,cum sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

Iată de ce socotesc util să prezint pe scurt ce condiţii trebuie să îndeplinească mediul familial pentru 
a asigura dezvoltarea armonioasă fizică neuropsihică a copilului antepreşcolar,preşcolar şi al şcolarului 
mic. 

În afară de trbuinţele sale de ordin material(hrană,somn,condiţii de locuit,îmbrăcăminte,etc.),copilul 
are nevoie de un anumit ,,climat familial”,în care dragostea ocupă primul loc.Îngrijirea făcută fără 
dragoste lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului.La polul opus se situează dragostea 
zgomotoasă,manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări care copleşesc copilul.Aceasta este dragostea plină de 
slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic capriciu al copilului ca să-i demonstreze căt de mult îl 
iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un mic tiran,care crede că totul i se cuvineşi va căpăta 
trăsături negative de caracter(egoism,vehemenţă,lipsă de respect),trăsături care,dacă nu se corectează,îi 
vor pune în conflict cu mediul social. 

Relaţiile de afecţiune din familie(părinţi,fraţi,surori)şi copiltrebuie să se bszeze pe autoritate şi 
respect. 

Realizarea cerinţelor enumerete mai sus presupune existenţa unui cămin amonios,a unei ambianţe 
familiale echilibrate,bazate pe dragoste,înţelegere,respect între părinţi şi copii.În funcţie de relaţiile din 
familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni,faţă de îndatoriri,faţă de 
obiecte şi se formează conduita şi caracterul său. 
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

Prof. înv. prescolar Vaduva Adela 
G.P.N. Domnita Balasa 

 
,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 

dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald 
şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 

Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale  îndrăznelii şi ale căutării. 

Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de  acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm 
cu energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de 
podoabele pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării 
albastre şi nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul 
cuprinsul necuprins. Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii 
care ne luminează sufletele. 

Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de 
Zăpăcilă,sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea 
de seară aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de 
moş Ene.  

Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  
  

 



Școala vieții 
 

Profesor , Văduva Gabriela 

 
"Cei șapte ani de acasă" este o expresie pentru educația pe care părinții o dau copiilor lor. 
Anii pe care copii îi petrec alături de părinții lor sunt cei mai importanți, mai ales primii, când 

învață ce este viața de fapt și cum trebuie să treci prin ea. 
În primul rând, orice părinte trebuie să învețe să-i acorde copilului, încă din primele zile de viață, o 

atenție sporită. Când acesta începe să priceapă și să aibă rațiune, părintele este cel responsabil pentru a-i 
explica diverse lucruri . Spre exemplu, mulți dintre noi mâncam tot ce vedeam de pe jos, dar pentru asta 
este părintele în spatele nostru să ne dea peste mânuță și să ne spună că nu este voie. 

În al doilea rând, acești șapte ani de acasă îi arătăm în societate, când vorbim cu una sau mai multe 
persoane, cum  ne comportăm cu ele sau când  pur și simplu suntem puși într-o situație mai delicată. Un 
bun exemplu pentru o bună educație este atunci când oferim locul nostru unei persoane mai în vârstă ca 
noi, sau deschidem  ușa unei femei și așteptăm să intre. Acești ani i-am primit la vremea noastră, și o să-i 
dăm mai departe. Merg mai departe, odată cu timpul. 

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în defavoarea 
copilului. 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un  moment în care copilul trebuie să facă faţă unor cerinţe cu totul  noi pentru el, cum sunt 
învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în 
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei 
amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său mediu şcolar. 

”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul  în familie.Copilul trăieştefaptele părinţilor 
(care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt 
percepute constient decat de copii foarte inteligenti, ele sunt percepute mai totdeauna de inconstientul 
care le emite apoi constientului in situatii similare de viaţă cu cele în care au fost date.Felul in care un 
copil percepe şi stochează în inconstient mesajul ascuns al propozitiilor care îi sunt spuse de catre figurile 
parentale, îi vor pecetlui destinul ,, ( Eric Berne). 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de 
dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. 

 
Bibliografie: 
www.consultanta-psihologica.com 

  

 



Importanța celor șapte ani de acasă 
 

Autor, Vaida Cristina 
 
Când vorbim despre importanța celor șapte ani de acasă, ne referim la educația non formală, pe care 

copilul o primește acasă.  Această educație este realizată, cu precădere de părinții copilului si visează 
însușirea unor comportamente pozitive și dezvoltarea armonioasă a personalității copilului. In această 
perioadă copilul își însușește normele de conduită, bunele maniere, moduri acceptate de comunicare.  

Spunem despre un copil că are cei șapte ani de acasa, dacă știe să se poarte respectuos, folosește 
formule de adresare corespunzătoare, folosește cuvinte magice ca: mulțumesc, te rog, frumos, iarta-mă, 
știe să se comporte cu adulții precum și cu cei de vârsta lui.  

Inainte de a discuta de importanța celor șapte ani de acasă, trebuie să ne reamintim că în această 
perioadă, copilul învață foarte mult folosind imitația. Datorită exemplului de imitație, copilul își însușește 
de multe ori involuntar, comportamente pe care el le observă la cei din mediul lui. De aceea, trebuie să 
specificăm că mediul în care copilul se naște și crește, își pune definitiv amprenta asupra dezvoltării lui 
ulterioare ca om. Dacă în mediul lui inconjurator, vor fi comportamente negative, foarte probabil aceste 
comportamente se vor vedea și în conduita copilului. Dacă în mediul copilului comportamentele practice 
sunt negative, dar în acelasi timp copilului i se cere exersarea unor comportamente pozitive, copilul va 
avea o reală problemă în practicarea comportamentelor pozitive, datorită abesenței acestora în mediul 
familal. 

In formarea conduitei copilului până la vârsta de 7 ani, sunt mai mulți factori de care trebuie să 
ținem cont. Printre aceștea un rol imnportant, sau poate cel mai important este dragostea părinților. Când 
ne referim la dragostea părinților, aceasta poate fi analizată cel puțin luând în calcul două axe: dragostea 
părinților pentru copil, cât și dragostea dintre părinți sunt două aspecte de care trebuie să ținem cont în 
dezvoltarea armonioasă a unui copil. Indiferent de problemele cu care se confrunta, de năzbâtiile pe care 
le face, un copil trebuie să se simtă și să știe sigur că este iubit. Iubirea părinților îi va acordă incredere în 
sine, ii va crește stima de sine si îl va face să se deschidă, să fie comunicativ și să recunoască cu ușurință 
atunci când face o greșeală. Copilului trebuie să i se spună, să i se reamintească permanent că este iubit și 
că dacă este iubire se poate rezolva orice problemă. 

Dragostea dintre părinți este la fel de importantă precum dragostea pentru copil. Un copil care va 
crește într-un mediu în care există dragoste, în care părinții își vorbesc frumos, calm si cald, se va 
dezvolta frumos, va fi deschis spre comunicare, va vorbii calm, va fi obișnuit cu gesturi de tandrețe și 
declarații de dragoste, venite din inimă. 

Un alt factor important este comunicarea. Cu un copil trebuie să comunici tot timpul. Copilului ii 
trebuiesc date explicații, impuse anumite reguli, descrise așteptările care se au de la el, explicate 
drepturile pe care le are etc. Toate acestea și multe altele au la bază comunicarea fără de care întregul 
proces este practic imposibil de realizat. Copilului trebuie să i se explice orice lucru, trebuie avut răbdare 
cu el si trebuie folosită pe cât posibil o comunicare asertivă cu el. Cu cât gradul de comunicare este mai 
mare cu atât și deschiderea copilului spre comunicare si spre lumea exterioară va fi mai bună. Copilului i 
se va explica, importanța comunicării și mai ales a comunicării sincere si directe. 

Modelele oferite. In cadrul acestui aspect ne legăm de factul că modelul oferit, vine să întărească 
educația pe care încercăm să o dăm copilului. Dacă copilul trăiește într-un mediul negativ și 
comportamentele lui vor fi negative și invers. 

In momentul în care în practică în casă sunt comportamente negative, foarte greu va fi să învățăm, 
sau să cerem copilului comportamente pozitive. 

Recompensa și pedeapsa sunt un alt aspect care trebuie luat în calcul și dozat corespunzător. Un 
copil pedepsit constant se va obișnui cu pedeapsa și își va pierde încrederea în propria persoană și ii va fi 
tot timpul frică să se afirme, nu va avea destulă încredere în el. Neavând atenția cuvenită în acest sens, va 
atrage atenția asupra lui, prin efectuarea de comportamente negative. 

Recompensa este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Când ne referim la 
recompensă nu ne referim doar la lucruri materiale. Copiii mai mult decât recompense materiale, au 
nevoie de laude aprecieri și incurajări continuee. 

 



Faptorii discutați mai sus, sunt doar o parte din factorii implicații în educarea corespunzătoare a 
copilului. Pe lângă aceștia mai există și alți factori la fel de importamți în reusita educării unui copil 
echilibrat si mulțumit de sine. 
  

 



Cei şapte ani de acasă 
Părinţii vor un ,,copil bun” 

 
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu P.N. Arlechino, Structura II 

Loc.Dej, Jud. Cluj 
Profesor Învăţământ preşcolar: Vâjâean Alina 

 
În accepţiunea cea mai largă a termenului, ,,copil bun” reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive 

structurate în dinamica comportamentului: sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare, sociabilitate, politeţe, 
dispoziţie de colaborare etc., după cum ,,părinte bun” înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv 
numit, în termini obişnuiţi, dragoste faţă de copil. 

Cultivarea la copil a dragostei de bine, de adevăr trebuie să se desfăşoare adaptat vârstei, ca un 
sistem referenţial. De asemenea, trebuie avute în vedere şi unele circumstanţe particulare, printre care cele 
mai de seamă sunt împrejurările concrete ale fiecărei măsuri sau acţiuni cu caracter educativ, considerarea 
educaţiei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurată prin influenţele pe care le exercită 
coabitarea, deprinderile, obiceiurile şi întreaga comportare a tuturor membrilor din familie. Cultivarea 
dragostei de bine, de adevăr are nevoie, mai ales, de acţiune şi nu de verbalism, de activitate şi nu de 
dialog, de descoperire a virtuţilor de către copil şi nu de oferire a lor de către părinţi. 

,,Binele” ajunge la copilul mic, de cele mai multe ori, sub formula ,,e bine să faci aşa!” şi de cele 
mai multe ori ,,nu e bine ce faci!”. Dar copilul se întreabă de fiecare dată ,,de ce nu este bine?”. Din 
păcate, de cele mai multe ori părinţii răspund: ,,nu am timp să discut, aşa am zis, aşa faci, dacă nu faci aşa 
ai s-o păţeşti !” 

Apropierea copilului de bine, ca normă de comportare şi nu de ordin ce trebuie ascultat, constituie 
calea spre înţelegerea binelui cu participare şi cu satisfacţiile ce decurg. Înterdicţia de a nu se mai juca în 
locuri periculoase/nepotrivite trebuie să fie înlocuită cu măsuri concrete eficiente, oferindu-se un alt loc 
sau atragerea copilului în jocuri mai captivante cu participarea directă a părinţilor. 

Pentru a putea descoperi ,,binele” care mai târziu ar putea deveni ,,principialitate, cinste, spirit de a-
ţi ajuta aproapele” este necesar ca în familie  să existe un cod de conduită bazat pe o egală respectare a 
normelor atât de către copil, cât şi de către părinţi. Astfel, cerând copilului să acţioneze într-un anumit 
mod, părinţii să constituie modelul şi imboldul în acea direcţie şi nu factor derutant. 

Participarea efectivă a părinţilor la necazurile copiilor, la evenimentele din viaţa acestora, le dau 
liniştea şi siguranţa. Nu frica, nu teama trebuie să-I  determine pe copil la acţiune; e bine să i se explice 
natura greşelilor săvârşite, gravitatea acestora şi nu să se apeleze la măsuri unilaterale de natură să 
producă blocaje psihice şi dezadaptare socială. 

În legătură cu această ultimă precizare, menţionez că dragostea de adevăr nu poate fi cultivată de 
către părinţii care instalează copiilor frica de pedeapsă. De asemenea, să se ştie că drumul spre adevăr, nu 
are ocolişuri: este sau nu este adevăr, este sau nu este minciună sfruntată.  Nu există adevăruri mici şi 
adevăruri mari, după cum nu există minciună mică sau minciună mare. Importantă pentru formarea 
copilului în sensul cultivării şi promovării adevărului este consecvenţa între vorba şi fapta adultului, între 
ceea ce i se spune şi ceea ce i se poate concret demonstra. 

Cadrul educaţional al familiei permite şi cultivarea la copil a dragostei pentru frumos, pregătirea 
bunului gust faţă de îmbrăcăminte, de ţinuta fizică, de aspectul locuinţei şi frumuseţea de comportare, în 
relaţiile cu cei din jur. Dragostea de frumos a copilului mic se va concretiza peste ani în ordine, curăţenie, 
decenţa în înfăţişarea fizică, demnitatea în comportare şi în grija pentru a realiza lucruri de bună calitate, 
sub aspect fizic, dar şi spiritual. 

Familia şi căminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltă a părinţilor cu copiii lor, reprezintă 
şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei sale conştiinţe, 
ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale. 
  

 



„Cei 7 ani de acasă”- câteva gânduri la ceas târziu 
 

Profesor Vâlceanu Alexandra – Elena 
Cadru didactic al școlii Gimnaziale Bîrzava, județul Arad 

 
Vechea zicală rostită încă din timpurii vremuri- „cei 7 ani de acasă”-  își regăsește timid locul în 

fiecare moment al „modernității”. Sfiala alături de care rostim aceste vorbe aduce aminte de miresmele 
unor timpuri de mult apuse, vremuri în care educația din sânul familiei purta o adevărată însemnătate, 
vremuri în care în centrul universului familiar era copilul. Adevărată piatră de temelie în procesul de 
dezvoltare timpurie, educația primită în cadrul familiei joacă un rol primordial în întregul proces de 
evoluție al educabilului. 

Prin prisma celor mai frumoși ani- anii copilăriei- familia și ai săi membri ajută la schițarea firii și a 
caracteristicilor esențiale, ce ulterior vor defini un nou membru al societății. Din această postură familia 
ocupă un loc deosebit de important deoarece aceasta făurește prin ale sale învățături un nou individ.  
Privilegiul de a participa activ în formarea unui copil presupune așternerea de principii și obiceiuri ce vor 
avea ca scop dezvoltarea și desăvârșirea progresivă a acestuia. Însămânțarea, înțelegerea și respectarea 
valorilor sociale  vor avea ca finalitate ușoara adaptare și absorbție a individului în societate. 

Comuniunea dintre școală- familie preia cea mai importantă sarcină și anume definirea 
personalității copilului astfel încât acesta la finalul ciclurilor de studiu să reușească să rupă barierele 
integrării în dimensiunea socială. Bazele moralității, normele sociale de bună conduită, precum și 
respectul față de semeni reprezintă cheia succesului, cheie ce din păcate nu mulți reușesc să o 
dobândească. 

Educația aferentă celor 7 ani de viață se află sub influența unei pluralități de factori ce urzește 
următori pași în viață ai copilului. Dragostea, afecțiunea și comportamentul parinților, structurile morale 
promovate și utilizate de aceștia, capacitățile comprehensive ale copilului, precum și puterea exemplului 
reprezintă factori- cheie ce determină gradul de înțelegere și dorința de aplicare a noțiunilor învățate. 
Puternice mesaje reușesc să transmită toți membrii familiei cu ajutorul comportamentului afișat în 
apropierea copiilor. Factorul habitual va învinge în permanență noțiunile însușite prin procesul instructiv- 
educativ. Nereușita copilului se va transforma în insuccesul nostru, al tuturor.  

Contemporaneitatea a adus în prim plan și necesitatea adulților de a fi instruiți pentru a putea la 
rândul lor să ofere educația necesară copiilor. Absența adulților din viața celor mici lasă urme adânci în 
sufletele lor. Aceste cicatrici urnesc din loc mecanisme de autoapărare ce de multe ori se arată a fi 
distructive, cu un puternic caracter antisocial sau în cel mai fericit caz o manifestare tumultoasă ce e 
menită să respingă. Aceste ieșiri emotive sunt făcute să atragă atenția celor din jur asupra faptului că un 
grad mare de suferință este provocat copilului.  

Cu toate acestea în paradigma modernă numeroase soluții sunt oferite cu scopul de a compensa 
pentru lipsurile aduse de nevoile materiale. Cadre didactice competente, inițiate în psihologie, oferă 
consilierea atât de necesară copiilor lipsiți de atenția parentală. Cu ajutorul comuniunii dintre cele două 
entități școală și familie o atenuare a efectelor nocive ale socialului și ale economicului se întrezărește și 
oferă speranță pentru copilul aflat în plin proces evoluționist. 

 

 



Cei 7 ani de acasa 
 

Educatoare:  Stoicescu Valentina 
 
,,Cei 7 ani de acasa”- inca e valabila expresia. Numarul 7 este pretutindeni nr. Unei totalitati, dar al 

unei totalitati in miscare sau a unui dinamism total.  
Sunt  7 zile ale saptamanii-care inseamna incheiere si un nou inceput. 
Sunt 7 culori ale curcubeului care inseamna lumina si culoare. 
Sunt 7 note muzicale ale famei care inseamna melodie si vibratie. 
Sunt 7 pitici care ocrotesc si iubesc pe Alba ca Zapada. 
Sunt  7 ani de acasa care inseamna educatia de baza,securitate afectiva. 
De multe ori intalnim o persoana careia bunele maniere ii lipsesc cu desavarsire,spunem despre ea 

ca nu are cei 7 ani de acasa. Tu ca parinte,cu siguranta nu iti doresti un copil despre care s-ar putea face o 
afirmatie similara si de aceea trebuie sa te implici in formarea caracterului sau in acesti 7 ani. 

Parinitii au o foarte mare influenta asupra copiilor in primii 7 ani de viata,cand le transmit celor 
mici propriile valori care urmeaza sa le respecte si ei o data cu integrarea in societate,acolo unde isi vor 
asuma alte obiceiuri noi.Este important,asadar,sa le transmitem micutilor invatamintele pe care le 
consideram noi necesare si care ii vor ajuta sa fie un om respectuos si demn de respect la randul sau. 

Meseria de parinte este in acelasi timp cea mai dificila si cea mai usoara meserie din lume. Este 
deosebit de greu sa rezisti tot timpul ritmului antrenat impus de copilul tau, de a avea rabdare sa raspunzi 
adecvat la intrebari „puterile”, de a reusi sa vezi lumea prin ochii lui. Pe de alta parte este foarte usor cand 
vii acasa de la serviciu, sa ordoni cateva sarcini copilului, sa-l pedepsesti cu abnegatie la cea mai mica 
greseala,iar dupa cativa ani sa eclami cu mandrie: „Vezi,acela este copilul meu! Datorita mie a ajuns 
asa!” 

Responsabilitatea care cade pe umerii parintelui este una imensa. El este modelul pe care copilul il 
urmeaza. Practic, de modul in care PARINTELE isi indeplineste rolul depinde viitorul copilului.  

Puiul de om se formeaza spiritual in sanul familiei, pe parcursul celor 7 ani de acasa. 
Familia este mediul cel mai sanatos si are o influenta hotaratoare asupra copilului. Un mediu 

tonifiant, cald, calm, il va ajuta pe copil sa se devolte armonios. 
Nu doar parinitii ci intreaga familie extinsa trebuie sa fie modele de conduita si comportament pt. 

copilul lor, astfel contribuind semnificativ si hotarator la formarea germenilor unui profil uman declinat in 
termeni de calitate morala si etica sociala. 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astazi este diferita de cea a generatiilor anterioare.Parintii isi 
petrec din ce in ce mai putin timp alaturi de copii lor, majoritatea confrantandu-se cu problema 
echilibrarii atributiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. 

In unele familii, prezenta televizorului,tabletei a devenit o afacere ,,profitabila: copii sunt lasati sa-si 
petreaca timpul in fata televizorului sau butonand tableta ca si cum ar fi in grija unei baby-sitter. 

Alti copii sunt supusi unui regim de supra-solicitare,intr-o cursa epuizanta de obtinere de 
performante sau,dimpotriva,copilul nu mai este stimulat in dezvolatare si de catre parinti considerand ca 
aceasta sarcina este exclusiv a gradinitei.  

Astfel in loc sa fie incurajati sa isi urmeze propriul vis si sa isi dezvolte propriile aptitudini, unii 
copii se vad nevoiti sa urmeze visul nerealizat al parintilor. 

Oriunde in lume, COPIII sunt intotdeauna cei mai frumosi si mai sinceri spectatori. 
Cei 7 ANI de acasa reprezinta pasaportul care te insoteste oriunde mergi in viata! 

  

 



DEPRINDERILE ȘI COPILUL PREȘCOLAR – cei șapte ani de acasă 
 

Prof. Vanc Rodica Adina,Grădinița P.N.Covăsînț 
 
În primii șase- șapte ani de viață, copilul dovedește mare sensibilitate , receptivitate și mobilitate. 

Potențialul afectiv – volițional este în creștere, înclinațiile și aptitudinile se conturează în această etapă. 
Copilul dovedește și o mare putere de acumulare și asimilare de cunoștințe. Pornind de la particularitățile 
ontogenetice ale copilului, familia și grădinița trebuie să asigure condiții favorabile de creștere și 
dezvoltare, în funcție de disponibilitățile individuale. Cei care nu beneficiază în familie de condiții 
favorabile dezvoltării lor , au șanse de recuperare dacă frecventează grădinița. Aici procesul instructiv – 
educativ se desfășoară în funcție de particularitățile de vârstă și se urmărește dezvoltarea armonioasă 
psihofizică, se stimulează gândirea și inteligența, se formează deprinderile de bază. Mai importante în 
această etapă sunt: deprinderile igienico – sanitare (de autoservire), de comportare civilizată și politețe, 
deprinderile de ordine și curățenie. Copiii sunt antrenați în jocuri și activități care se desfășoară cu toată 
grupa și individual, folosindu-se metode și procedee specifice fiecărei etape de vârstă.  

Deprinderile, odată formate, îl scutesc pe copil de alte solicitări, care ,mai târziu , ar necesita un 
consum mai mare de energie și timp. 

Deprinderile care se pot forma la vârsta antepreșcolară și preșcolară (în familie și grădiniță), 
deprinderi care , uneori poartă denumirea de „bune deprinderi” sau „cei șapte ani de acasă”….Ele 
reprezintă forma cea mai simplă a învățării de către copii a unor mișcări complexe și atitudini care vor 
influenta comportamentul lor viitor. Lipsa bunelor deprinderi face posibilă instalarea unora rele. 
Bunăoară, copilul căruia nu i s-au format deprinderile de autoservire la timpul potrivit , așteaptă totul de 
la familie, de la părinți. De aici și necesitatea ca în familie , ca și în grădiniță, să se insiste pentru formarea 
deprinderilor de bază , până ce acestea se transformă în obișnuință. 

Deprinderea este un complex de acțiuni automatizate, bazate pe sisteme de legături nervoase 
temporare denumite „stereotipuri dinamice”. Este , așadar, un moment al activității și un efect al învățării. 
Pentru formarea deprinderilor este nevoie de voință și de timp, de concentrare mai mare din partea 
copilului, la ceea ce are el de făcut, ca , apoi, printr-un exercițiu susținut, să se ajungă la automatizarea 
mișcărilor și exercitarea lor într-o anumită succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor 
acțiunilor, precum și eliminarea mișcărilor de prisos, care cer un mare consum de energie. Pentru a se 
ajunge la automatizarea mișcărilor, acestea se repetă de mai multe ori, iar , pe măsură ce se formează 
deprinderile , se cere prelungirea treptată a intervalelor dintre exerciții. În această perioadă deosebit de 
importantă este atitudinea consecventă de care trebuie să dea dovadă părinții, personalul educativ din 
creșe, educatoarele. De exemplu , dacă unul din adulți îi cere să îndeplinească „ceva” și celălalt îi cere 
„altceva”, sau dacă unul îi indică o caracteristică opusă , procesul este îngreunat iar deprinderea nu se 
formează. De asemenea , trebuie să existe o concordanță deplină între ceea ce i se cere copilului în familie 
și ceea ce se realizează în grădiniță. În procesul educativ – formativ al copiilor de 3 – 7 ani se pot distinge 
trei grupe de bază de deprinderi, ca : deprinderi igienico – sanitare (de autoservire); deprinderi de ordine 
și curățenie; deprinderi de comportare civilizată și de politețe. 

Pentru formarea acestora trebuie pornit de la faptul că exigențele cresc treptat în raport invers cu 
aportul adultului , fapt care contribuie la dezvoltarea îndemânării și spiritului de independență ale 
copilului. De cele mai multe ori, părinții preocupați de problemele profesionale și gospodărești, 
dimineața, preferă să-l îmbrace pe copil , deși nu au timpul necesar, în loc să îl lase sa se îmbrace singur. 
Mai târziu , degeaba îi va reproșa comoditatea. De fapt , este vina adulților dacă cel mic nu și-a format 
deprinderile elementare igienico – sanitare la vârsta preșcolară.  

Formarea oricărei deprinderi , mai ales a celor igienico- sanitare, necesită din partea părinților și a 
educatoarelor răbdare și mai ales echilibru nuanțat între severitate, „toleranță” și timp. Familia are rolul 
cel mai important în formarea deprinderilor. Trebuie să îi repete copilului de mai multe ori ce are de 
făcut. 

 Întrucât formarea și consolidarea deprinderilor se realizează în timp, este bine ca părinții să insiste 
până la transformarea acestora în obișnuințe. Pe întreaga perioadă se va manifesta unitatea de vederi în 
cerințe , perseverență, răbdare , înțelegere , dar și exigență. Procedând astfel, copilul, de mic, se deprinde 
cu o bună purtare. Acesta este „cartea de vizită a familiei”. 
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Un program cultural  pentru cultivarea şi dezvoltarea interesului micilor şcolari 
pentru arhitectură şi mediul construit 

“De-a arhitectura Mini”- 
 

prof. înv. primar Gianina Vanca 
Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” 

Cluj-Napoca 
 
În anul şcolar 2014-2015, la clasa pregătitoare B, de la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” din Cluj-

Napoca, s-a derulat cursul-pilot “De-a arhitectura Mini”- un proiect cultural pentru cultivarea şi 
dezvoltarea interesului şcolarilor mici pentru arhitectură şi mediul construit. 

„De-a arhitectura” este un program dezvoltat de Asociaţia „De-a arhitectura” în parteneriat cu 
Departamentul de Ştiinţele Educaţiei din cadrul Facultăţii de Pshihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea din Bucureşti, cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România, filiala teritorială Bucureşti,.  

Auzim des că modul în care ne construim oraşele influenţează decisiv calitatea vieţii, dar şi 
funcţionarea şi imaginea societăţii. Cu toate acestea, simultan, asistăm la o indiferenţă îngrijorătoare faţă 
de spaţiul public al oraşului, suntem martorii nepăsării faţă de patrimoniu şi uneori chiar a distrugerii sale, 
vedem peste tot clădiri cu arhitectură lipsită de bun-simţ şi de adecvare la context, ne deplasăm cu 
dificultate dintr-un punct în altul. 

Pentru a rupe cercul vicios care pare a „condamna” oraşele României, educaţia este esenţială. 
Copiii, de la grădiniţă la liceu, prin jocuri, explorări, observaţii şi analize, trebuie să înveţe să privească în 
jur, să înţeleagă mecanismele oraşului, să aprecieze ceea ce este făcut cu grijă şi pricepere şi să vadă ce ar 
putea fi îmbunătăţit, pentru a cere mai departe aceste lucruri celor care îi reprezintă. Este un proces lung 
şi complex şi tocmai de aceea este important să pornească de la vârste mici, pentru ca informaţiile să se 
sedimenteze şi să devină un bagaj comun, capabil să genereze o nouă perspectivă. 

În acest context, ne-am bucurat să experimentăm în ultimul an programul  “De-a arhitectura mini” 
pentru scolarii mici, o iniţiativă educativă în spiritul respectului faţă de arhitectura de 
calitate. Prezentarea unor noţiuni complexe de arhitectură şi de urbanism este cu atât mai dificilă cu cât 
vârsta copiilor este mai mică, dar abordarea noţiunilor se realizează din perspectivă intuitivă, pe 
descoperirea lor în mediul construit apropiat copiilor, pe explicarea la clasă prin discuţii libere pe baza 
imaginilor, diverse experimente şi jocuri, urmând ca toate acestea să fie reluate împreună în cadrul 
proiectului clasei – orăşelul comunităţii lor, materializat într-o machetă comună a clasei. Acest curs îi 
ajută şi la alte materii. Am observat cum copiii fac conexiuni între ceea ce au învaţă la „de-a arhitectura” 
şi diverse alte materii: matematică şi explorarea mediului, comunicare în limba română, arte vizuale şi 
abilităţi practice. În expediţii (explorări urbane), copiii au fost foarte uimiţi să descopere zona din jurul 
şcolii cu alţi ochi, folosindu-se de toate simţurile şi trecând de la statutul de simplu observator la cel de 
reporter. Sunt interesaţi şi de prezentările ilustrate cu imagini ale unor clădiri şi oraşe din România şi din 
lume, să experimenteze jocuri cu volume şi cu materiale noi, să îşi analizeze propria locuinţă sau cartierul 
lor. Ei nu au teme pentru acasă, dar proiectul le solicită atenţia prin nişte „teme de gândire”. 

Copiii au fost foarte încântaţi şi s-au implicat cu entuziasm în activităţi, Ei au ajuns să realizeze 
macheta unui orăşel care s-a născut din contopirea a doi uriaşi, Grifonel şi Seminţică, care, după ce au 
ajuns printr-o mulţime de tări cu personaje fantastice ( “molicioşii”, hărnicioşii”, “apăcioşii” etc.), au 
obosit şi au adormit. Povestea i-a condus încet spre asimilarea unor noţiuni elementare de arhitectură. 
Macheta a fost prezentată în cadrul unei expoziţii organizate în luna iunie la Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, unde copiii  din oraş, care au experimentate activităţile “de-a arhitectura”, 
s-au întalnit şi s-au bucurat împreună de realizările lor. 

Buna desfăşurare a cursului presupune, în primul rând, realizarea unei colaborări optime între 
arhitect şi învăţător. Arh. Iulia Pătru, absolventă a liceului nostru, a sprijinit cu dăruire şi profesionalism 
întreg demersul de implementare a  programului. 

Îi încurajez şi pe alţi colegi să îmbrăţişeze ideea acestui program, pentru a le permite elevilor să aibă 
acces la noţiuni elementare de arhitectură şi urbanism prin observarea si analiza directa a mediului 
construit în care trăiesc, la aplicarea acestor notiuni într-un proces creativ comun, precum si la 
comunicarea si asumarea rezultatelor muncii lor. 

 



 
  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

VANU MIHAELA 
« Diploma celor şapte ani de-acasă a copilului exprimă calificativul părinţilor. » Valeria Mahok 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 
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care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială - sintetizează psihologul.  
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CEI 7 ANI …DE ACASĂ 
 

Prof.înv.primar:Varga Csilla 
Școala Primară n 1 Izvoarele jud.Bihor 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi 
pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile 
decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte 
din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se 
raportează la lumea din jur.  Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat 
după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - 
este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În 
momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil.. Nevoile 
bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului Psihologul spune că acea 
dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în braţe reprezintă o altă nevoie a 
copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu refuzată celui mic. „El încă nu 
poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, el, copilul, poate 
exploara tot ceea ce îl înconjoară”. În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - 
trebuie satisfăcută, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, 
soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat 
să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu 
i se va părea interesant”, explică ea. La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc 
„cucu-bau”, care ajută la perceperea permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există 
chiar dacă el nu îl vede, abilitate care se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă 
limbajul, că este foarte important ca mama să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, 
pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în 
preajma celor mici, că nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să 
progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem 
spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”, explică ea. Între 1 şi 3 ani, este 
foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie 
încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că trage de faţa de masă. El nu 
face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. 
O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă. Cum le gestionăm ? După vârsta de un an apar şi crizele de 
personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice. „Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va 
face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce să controleze 
această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va 
primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”,.Se știe  că, după ce trec de un an şi 
jumătate, doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 
ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, 
extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, 
chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în 
care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta.. După 5 ani înţeleg regulile Între 5 şi 
6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers 
la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. 
Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite 
fără un ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda familiei Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 
ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre 
exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va 
învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa 
şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. 
În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. 
Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat 

 



de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de 
adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu 
«dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“.  

Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 
care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială . 
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Cei 7 ani de acasă 
 

Vartolomei Maria 
Scoala Gimnaziala Nr 3 Darmanesti 

Jud Bacau 
 
“Puterea nu durează mai mult de 10 ani, influenţa 100 de ani.” 
 
După părerea mea, acestă perioadă a vieții este crucială în devenirea oricărui om. Părinții sunt un 

model, bun sau rău. Copiii sunt oglinda părinților.  
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala 
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din 
familie Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la 
părinți, la formarea personalitații și comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem că un 
copil are cei șapte ani de acasă, ne gândim la un copil binecrescut, care știe să salute, să spună mulțumesc, 
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vărsta lui și cu adulții. 

Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasa.  

“Dar educația primită în cei 7 ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil 
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului”, spune psihologul Oana Maria Udrea de la Ambulatoril de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” 

După cum spuneam mai sus, părinții sunt modele pentru copii. Degeaba îi spunem copilului să nu 
mai țipe prin casă, dacă el aude frecvent certuri între părinți. Sau este ineficient să îi atragem atenția ca nu 
a spus mulțumesc la magazin, dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai prețioasă recompensă nu este cea material (jucării, bani, dulciuri), ci exprimarea mulțumirii 
și bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este foarte important să îl lăudăm 
ori de câte ori se dovedește binecrescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă și în administrarea 
pedepsei. Dezamăgirea, nemulțumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o 
palmă. În opinia psihologului Oana Maria Udrea, părinții trebuie să îi explice clar copilului ce are voie și 
ce nu are voie să facă, să stabilească reguli realiste, echilibrate și să îi spună dinainte ce se va întâmpla 
dacă nu le respect. Totodată este important ca amândoi să fie consecvenți în educarea copilului. Dacă 
mama îl învață să spună mulțumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul va uita să fie respectos. În 
același timp, părinții trebuie să fie înțelegători și să accepte greșelile involuntare. Să nu uite că și adulții 
greșesc uneori, darămite copiii! 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 

 



copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart 
cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl 
vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o 
prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 
ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să 
se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e 
rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie.  

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde 
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le 
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, 
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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Importanţa familiei în dezvoltarea copilului 
Profesor psihopedagog Vas Eniko 

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. 

Dar educaţia primită în cei 7 ani  de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. 

Relaţia afectivă dintre părinţi şi copil 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copilul 

iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea 
şi asumarea regulilor de comportament. Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi 
încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Dorinţele şi nevoile copilului 
evoluează în timp şi sunt de cele mai multe ori în opoziţie cu dezvoltarea armonioasă a acestuia pe temen 
lung. Copilul trebuie ajutat să-şi dezvolte abilitatea de a tolera frustrarea sau de a se abţine şi controla 
când e nevoie. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, 
amânarea dorinţelor. 

Dezvoltarea copilului 
Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil 

să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este 
nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. 

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îşi dezvolte mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon.  

Valorile familiei 
Părinţii înţelepţi dăruiesc copiilor din timpul şi sufletul lor, ştiind că afecţiunea nu poate fi suplinită 

prin cadouri. Ei decid care sunt valorile familiale, acset lucru fiind în întregime respomsabilitatea lor. Un 
simţ puternic al acestori valori familiale asigură o bază solidă pentru evoluţia optimă a copilului. Orice 
copil care ştie clar ce este bine şi ce este rău poate înainta cu paşi siguri în viaţă. 

 



Responsabilităţi la vârsta copilăriei generate de cei șapte ani de-acasă 
 

Prof. Ramona Codruța Vasiescu 
 
Atunci când vorbește despre responsabilitate, Jean-Paul Sartre o prezintă ca fiind o consecință a 

conceptului de libertate. Omul este condamnat la libertate și prin aceasta este responsabil de tot ceea ce 
face. El consideră omul ca fiind deținătorul unei liberăți absolute. Libertatea este aceea care-i permite 
individului să decidă modul în care se va comporta și cum va acționa. Omul își este propriul viitor în 
măsura în care decide pentru acest viitor. Prin acțiune, omul se desprinde de ceea ce este dat, 
transformându-se pe sine. Libertatea este strâns legată de existența umană pe care o definește, chiar dacă 
acționează ca o povară. În acest act liber vorbim despre mai multe ”momente,, : angajarea- opțiunea 
pentru una dintre posibilitățile care se deschid în față; realizarea- transpunerea acțiunii în faptă; 
responsabilitatea- asumată pentru acțiunea întreprinsă. 

Să fii responsabil înseamnă să acţionezi pentru atingerea unui scop fără a fi îndrumat, sfătuit, presat 
sau împins de la spate. Este abilitatea de a lua hotărâri şi de a suporta consecinţele acestora, este una 
dintre regulile pe care copilul trebuie să o înveţe de timpuriu.  

Când copiii sunt foarte mici noi suntem responsabili pentru tot ceea ce se petrece în viaţa lor. Odată 
cu creşterea, copiii au nevoie să-i învăţăm să se descurce singuri, să-şi întărească autonomia. Se întâmplă 
uneori să credem că fiul sau fiica noastră sunt prea mici pentru a putea face ceva, îi dădăcim, facem totul 
în locul lor, continuăm să-i îmbrăcăm, să-i încălțăm, să-i hrănim, să le strângem jucăriile fără a-i implica 
în vreun fel. Prin astfel de comportamente nu facem decât să creăm copilului senzaţia că el nu are valoare 
sau competenţe şi totodată că nu are decât drepturi, nu și responsabilităţi. Aceste tipuri de comportamente 
sunt  întâlnite destul de des în situaţia părinţilor care au un copil cu dizabilități sau în situaţia părinţilor 
care trec printr-o situaţie de criză (divorţ, decesul unuia dintre soţi, boala cronică a unui membru al 
familiei etc), tendinţa fiind aceea de a hiperproteja copilul. Copilul trebuie să înţeleagă că fiecare membru 
al familiei are un rol bine stabilit, iar el, ca membru al familiei, nu face excepţie. Este bine ca cel mic să-şi 
vadă părinţii desfăşurând activităţi diverse, care nu încurajează discriminarea de gen: tata poate fi văzut 
făcând mâncare sau spălând vase, iar mama reparând o roată de la bicicleta lui sau vopsind uşa garajului. 
Copilul are nevoie să vadă că responsabilităţile nu sunt atribuite în funcţie de gen, ci după capacitatea 
fiecăruia de a finaliza o anumită sarcină. Trebuie să-i oferim copilului acea libertate care să-l pună în 
situația de a acționa, de a deveni responsabil pentru faptele sale. 

Niciun copil nu este prea mic pentru a primi una sau două sarcini exacte pe care să le poată duce la 
îndeplinire. Întâi totul trebuie făcut în joacă, apoi ca o datorie a lui, pe care trebuie să o respecte. Copiii 
învaţă să fie responsabili mâncând, îmbrăcându-se, spălându-se singuri, mergând la culcare sau jucându-
se fără a fi supravegheaţi, având grijă de jucării, şi de lucrurile personale. La nicio vârstă copiilor nu le 
place să fie consideraţi „bebeluşi“, ei vor să se simtă folositori şi importanţi. Părinții trebuie să folosească 
acest moment, să-i stimuleze, să-i încurajeze să participe alături de ei la unele treburi casnice: să-i lase în 
jurul lor atunci când aspiră, când gătesc sau când aşază lucrurile în dulap. Apoi le pot solicita să-i ajute la 
unele dintre treburile casnice. 

Orice responsabilitate atribuită copilului trebuie percepută de acesta cu plăcere, nu ca o povară. Este 
important ca părinții să ofere copiilor posibilitatea de a alege dintr-o listă de responsabilităţi pe care şi le 
pot asuma. Acesta listă trebuie întocmită într-un „consiliu de familie“ şi trebuie să conţină sarcini nu 
numai pentru copii, ci şi pentru ceilalţi membri ai familiei; să se schimbe o parte dintre sarcinile atribuite, 
săptămânal sau lunar, pentru ca ele să nu devină plictisitoare. Dacă timp de o lună copilul a avut 
responsabilitatea de a şterge praful în camera lui, în săptămâna care urmează ar putea îngriji plantele sau 
să aşeze încălţămintea; este important ca părinții să îngăduie copiilor să îndeplinească acele sarcini care îi 
provoacă, astfel încât ei să aibă multe ocazii de mulţumire şi satisfacţie personală, chiar dacă ştiu că 
rezultatele nu vor fi tocmai cele aşteptate. Este important ca părinții să aprecieze orice lucru bine făcut: 
„Ce frumos ai aşezat jucăriile”!, ,, Mă bucur foarte mult că ai făcut ordine fără să-ţi amintesc”!, ,,Eşti un 
copil grozav!“; când este vorba de criticat este mai bine ca părinții să fie mai zgârciţi. Este important să 
fie făcută mai întâi o apreciere pozitivă: „Farfuria scârţâie de curăţenie”! , ,,Poate ar fi mai bine dacă data 
viitoare ai mai pune puţin detergent pe burete”, ,, Mulţumesc pentru ajutor!”.   

Toate treburile pe care le fac cei mici pot fi făcute mult mai uşor şi mult mai bine de către adulţi. De 
multe ori nu lăsăm copilul să spele farfuria pentru că ştim că s-ar putea s-o scape şi s-o spargă sau să n-o 

 



spele bine, să consume mult detergent sau să facă în jurul chiuvetei o baltă de apă. Toate acestea pot 
însemna mai multe complicaţii, de aceea uneori suntem tentaţi să renunţăm să atribuim astfel de 
responsabilităţi. Este important să ne mulţumim cu efortul pe care copilul l-a depus pentru a ne ajuta şi nu 
pentru rezultatul obţinut de acesta, pentru că beneficiile se vor vedea mai târziu.  

În niciun caz nu trebuie să criticăm rezultatele muncii copilului sau să fim văzuți făcând încă o dată 
treaba în urma lui. Aceste lucruri ar ştirbi încrederea copilului în sine, s-ar putea să dezvoltăm în el un 
simţământ de nesiguranţă în legătură cu capacitatea lui de a-și asuma responsabilităţi. Adesea, dacă ştie că 
părinții nu au deplină încredere în el, copilul se va simţi mai în siguranţă dacă va evita responsabilitatea 
decât dacă şi-ar asuma-o. Adulţii sunt de multe ori foarte surprinşi să descopere cât de responsabili pot fi 
copiii şi cu câtă siguranţă acţionează atunci când văd că părinţii au încredere în ei.  

Conștiința responsabilității, asumarea acesteia reprezintă un corolar al celor șapte ani de-acasă, al 
educației non-formale care poate fi oferită prin și de către părinți. Trebuie să punem copiii în situația de a 
fi liberi, de a decide și de a încerca să fie responsabili pentru acțiunile lor, chiar dacă această libertate ar 
atrage după sine o teamă în fața propriilor alegeri sau poate teama de a fi responsabil.  
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CE ÎNSEAMNĂ CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof. VASILE AURELIANA 
Colegiul Economic”Maria Teiuleanu”, Pitești 

 
,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-

a încheiat un ciclu - ce va aduce următorul?” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant - Dicţionar de 
simboluri).  

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Cei 7 ani de acasă  înseamnă:  
1. Să-și poată evalua obiectiv poziția în raport cu o situație.  
Trebuie să știe ce-i place, ce-i trebuie, ce poate fi un pericol, ce nu vrea să facă, etc. 
2. Să știe să își susțină părerile și să-și apere interesele fără a deranja pe cei din jur. Să 

folosească un limbaj politicos, să nu fie obraznic, dar să exprime ceea ce simt. 
3. Să fie atent și implicat în ceea ce se întâmplă în jur, ca să poată evita situațiile cu potențial 

periculos și, ca revers al medaliei, să poată oferi un ajutor la timp cuiva. (Începând de la salutul 
persoanelor cunoscute, continuând cu atenția acordată traficului, pietonilor, adică să nu meargă pe stradă 
cu căștile în urechi, trimițând SMS-uri, izbindu-se de alți pietoni).  

4. Să știe să piardă (și automat, să-și focalizeze frustrarea spre ceva constructiv), dar și să câstige 
cu eleganță (fără a-l umili pe cel care a pierdut). 

Lucrurile acestea se învață mai mult prin copierea părinților și a altor educatori, mai degrabă decât 
din predici și povești. Așa că e de maximă importantă ca părinții să fie un exemplu pentru cei mici. Și e 
important, de asemenea, ca independența copiilor să fie stimulată, pentru că dacă în mica copilărie e 
mereu altcineva care să-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele două extreme, ori va încerca totul, 
ca să-și afirme independența, ori va evita totul, dintr-un exces de prudență. Pe când, dacă e obișnuit de 
mic să înfrunte niște situații și să facă niște alegeri îi va fi mult mai ușor să ia hotărâri în ceea ce-l 
privește. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică 
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, 
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate 
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la 
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
om.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant.  

Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 
dinamism total.” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei - cuibul cald 

 



şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 
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Importanța celor șapte ani de acasă 
 

Vasile Cătălina 
Școala Gimn. ,,Radu Tudoran,, Blejoi 

 
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale 

afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot 
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul 
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorul 
psiholog Adina Mesaroş a explicat, pentru „Adevărul“, cum influenţează primii ani din viaţă 
comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult. 

Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este 
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de 
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în 
care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialistul, precizând 
că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii 
ulterioare între cei doi. 

Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului 
Psihologul spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat în 

braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută, nu 
refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe, 
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl  înconjoară”, punctează psihologul. 

În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, spune 
Adina Mesaroş, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap, 
soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat 
să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu 
i se va părea interesant”, explică ea. 

La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea 
permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care 
se dezvoltă în jurul vârstei de un an). 

Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul subliniind că este foarte important ca mama să 
vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la 
obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, Adina Mesaroş spune că nu 
trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al 
limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem spune «hai să păpăm», dar să 
adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”, explică ea. 

Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special 
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că 
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este 
pe masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, exemplifică psihologul. 

Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm 
După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile 

publice. „Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte 
important pentru părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, 
pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care 
face criza”, spune psihologul. 

Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în 
„simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. 

Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să 
abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se 
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. 

 „Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi 
pentru asta”, recomandă psihologul. 

 

 



După 5 ani înţeleg regulile 
Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor 

ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine 
obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu 
întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate. 

Politeţea - oglinda familiei 
Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli 

de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în 
autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că 
mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din 
apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale 
căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. 

Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi 
învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de 
adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu 
«dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“. 

Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ 
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un 

anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de 
politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice 
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi 
capacitatea de relaţionare socială - sintetizează psihologul. 
  

 



Cei 7 ani de acasă – comportamentul părinților, consecințe asupra copiilor 
 

Prof. înv. preșcolar Vasile Daniela 
G.P.P. NR3. BUZĂU 

 
Expresia „cei 7 ani de acasă” este folosită în general atunci când vorbim de educația pe care copiii o 

primesc de la părinți. Această educație este foarte importantă, mai ales în primii ani de viață când se pun 
bazele personalității copilului. În familie copilul își formează primele reprezentări și noțiuni despre lumea 
înconjurătoare, primele opinii morale, estetice și atitudini care uneori influențează întreaga sa evoluție.  

În ziua de azi, nu prea mai există „cei 7 ani de acasă”, deoarece copilul participă la diverse forme 
educaționale încă de la vârste fragede, cum ar fi creșa și grădinița, rămâne însă ideea de la baza acestei 
expresii: normele de conduită se învață din familie. Acest mediu este cel în care copilul, după cum am 
spus mai sus, deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un 
comportament conștient, iar vârsta primei copilării este esențială în conturarea și achiziția normelor unui 
comportament social corect. Școala și alte medii educaționale nu pot decât să confirme și să consolideze 
normele deja deprinse din familie.  

Vorbind despre unele greșeli tipice ale părinților în educația copiilor avem în vedere în primul rând 
atitudinea acelor tați care lasă întreaga preocupare în această direcție pe seama mamelor. Sunt și cazuri 
când tatăl este acasă numai masafir, el nu participă direct la îngrijirea copiilor, la educația lor.  

Un alt punct de vedere tot atât de greșit este a acelor părinți care depun toate eforturile să pună la 
dispoziție copiilor totul, să facă toate sacrificiile pentru ei și, în schimb, să nu le ceară nimic. Greșim 
atunci cand nu le explicîm copiilor, chiar de la vârsta preșcolară, că pentru a fi ei fericiți, noi, muncim, că 
toate bunurile se cumpără cu banii pe care îi primim ca urmare a eforturilor noastre. Este cu totul greșit să 
lăsăm copiii să înțeleagă că lor li se cuvine totul, că ei nu au nici un fel de îndatorire. Atunci când se ivesc 
la un copil manifestări de egoism exagerat, tendințele de acaparare a unor jucării sau a rolului principal 
din joc, este necesar să avem toată tăria în a le înlătura la timp.  Perioada copilăriei se caracterizează 
printr-o energie clocotitoare, printr-o curiozitate specifică vârstei, prin căutări și dorințe de a cunoaște. 
Uneori părinții, uitând că și ei au fost copii, sunt de-a dreptul disperați când nu pot stăvili energia 
tumultoasă a unui copil. Interdicțiile ca: nu atinge floarea, nu pune mâna pe..., nu este voie, fugi de acolo, 
etc. cu timpul se reflectă în comportamentul copiilor care, în mod treptat, devin negativiști ori lipsiți de 
inițiativă. Această înăbușire a personalității copiilor: interdicțiile de tot felul, lipsa de răbdare în a le 
satisface curiozitatea specifică vârstei, amenințările de tot felul lasă urme adânci în personalitatea 
acestora. Ca urmare a unor astfel de greșeli ale părinților, copiii devin lipsiți de inițiativă, închiși, apatici, 
uneori lipsiți de vlagă, abătuți. 

Pe cât este posibil este bine să dăm copiilor toată libertatea de joc, să le satisfacem curiozitatea, să-i 
ajutăm să se manifeste cu adevărat din plin, să-i ajutăm în dezvoltarea lor multilaterală. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Părinții sunt modele pentru părinți. Degeaba îi spunem noi să nu mai țipe, dacă el aude frecvent în 
casă certuri între părinți. Sau este ineficient să îi atragem atenția că nu a spus mulțumesc când a primit 
ceva dacă el în familie nu aude acest cuvânt. 

În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl 
învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi 
timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc 
uneori, darămite copiii. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF.ÎNV.PREŞC.VASILE FLORIANA GABRIELA,  
G.P.N.VIŞINA NOUĂ,JUD.OLT 

 
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 

diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala 
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din 
familie. 

Nici un părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca 
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele 
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe 
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-
istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor 
„şapte ani de-acasă”. 

Eu cred ca se acordă mult prea multă importanţă unui concept ce datează din străbuni. În primul 
rând, termenul e expirat...se consideră că până la 7 ani copilul stătea acasă, eventual cu mama, iar la 7 ani 
pleca la şcoală, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. De la 3 ani e la gradiniţă şi de 
la 6 la şcoală. 

Apoi, in cei 7 ani se "predau" lecţii grele de educaţie care pregăteau copilul pentru acel prag de 
desprindere. Multe energii, timp, nervi şi frustrări copilăreşti se derulau...părinţii ţineau mult la acea 
educaţie, copiii o inghiţeau pe nemestecate. Astazi, 7 ani de acasă simbolizează un anumit standard, 
minim dar cumva obligatoriu, în care trebuie să se încadreze odraslele noastre. E drept, şi părinţii s-au 
adaptat, mulţi au renunţat la standardele astea, de voie sau de nevoie, dar a ramas aşa, o umbra de parfum 
de trecut, un fel de deziderat si, de ce sa nu recunoaştem, un fel de termen de comparaţie. 

Cert este ca educaţia trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de evoluţie, iar 
obligativitatea a devenit  desueta, aşa că la 7 ani unii copii sunt de pus în rama iar alţii...mai puţin. Cred 
insă că nu trebuie să mai facem comparaţii la vârsta de 7 ani. 

Pentru mine, cei 7 ani de acasă  inseamna:  
1. Să-şi poata evalua obiectiv poziţia in raport cu o situaţie.  (Trebuie să ştie ce-i place, ce-i 

trebuie,ce poate fi un pericol, ce nu vrea sa faca,etc.) 
2. Să ştie să işi susţină părerile şi să-şi apere interesele fără a deranja pe cei din jur. (Sa 

foloseasca un limbaj politicos, să nu se miorlaie, să nu fie obraznica, dar să exprime ceea ce 
simte,nusăevitesă-şispunăparerea.                                                                               

3. Să fie atent şi implicat în ceea ce se intampla in jur, ca să poata evita situaţiile cu potenţial 
periculos şi, ca revers al medaliei, să poată oferi un ajutor la timp cuiva. (Începând de la salutul 
persoanelor cunoscute, continuând cu atenţia acordată traficului, pietonilor, adică să nu meargă pe stradă 
cu căştile in urechi, trimitând SMS-uri, izbindu-se de alţi pietoni şi ignorand culoarea roşie a semaforului, 
de exemplu... iar ca ajutor, nu ştiu, sa adune fructele cuiva care şi-a rupt sacoşa, să urce în pom dupa o 
pisică speriată. 

4. Să ştie să piardă (şi automat, să-şi focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar şi să câştige 
cu eleganţă (fără a-l umili pe cel care a pierdut) 

Lucrurile astea se invaţă mai mult prin copierea părinţilor şi a altor educatori, mai degrabă decât din 
predici si poveşti. Aşa că e de maximă importanţă ca părinţii să fie un exemplu pentru cei mici. 

Şi e important, de asemenea ca independenţa copiilor să fie stimulată, pentru că dacă in mica 
copilarie e mereu altcineva care sa-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele două extreme, ori va 
incerca totul, ca să-şi afirme independenţa, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenţă. Pe când, dacă e 

 



obişnuit de mic să înfrunte nişte situaţii şi să facă nişte alegeri (evident, pe măsura lui, şi controlate de 
adult) ii va fi mult mai uşor să ia hotărâri în ceea ce-l priveşte. 
  

 



“CEI SAPTE ANI DE ACASA” 
 

VASILE MARIA CRISTINA,PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR 
GRADINITA PROGRAM NORMAL MIRCEA-VODA 

SAT MIRCEA-VODA 
COMUNA SALCIOARA 
JUDETUL DAMBOVITA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim in general, la educaţia pe care copilul o primeşte 

de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem 
că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 
mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, mai ales cea primita acasa,de la parinti si apoi de la gradinita si scoala  este  cheia către 
adaptarea copilului în societate. Un copil bine crescut sau mai bine spus,un copil cu cei sapte ani de acasa, 
se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani,fiind si mai 
mult respectat de catre cei din jur. 

Fie ca este vorba despre viata sau educatia de acasa,fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau 
la scoala,copilul trebuie invatat sa inteleaga si sa respecte regulile de comportament sau interdictiile pe 
care i le stabilesc parintii sau educatorii. Toti parintii isi doresc ceea ce este mai bun pentru copiii lor,isi 
doresc o educatie buna si copii bine pregatiti pentru o societate variata in care sa-si gaseasca un loc 
aparte. 

Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori cum ar fi  relaţia afectivă dintre 
copil şi părinţi, nivelul de dezvoltare a copilului, valorile  pe care le transmite  familia copilului. 

“Cei sapte ani de acasa”ar trebui sa fie anii in care copilul capata aptitudinile si deprinderile 
necesare vietii in lume.E firesc pentru parinti sa-si doreasca sa aiba copii frumosi,sanatosi si bine 
educati.Daca frumusetea si sanatatea depind de Dumnezeu,educatia copilului depinde de parinti.Parintii 
au o foarte mare importanta in primii sapte ani de acasa,cand le transmit celor mici propriile valori pe care 
urmeaza sa le respecte. De obicei aceste valori sunt identice cu ale parintilor,copiii fiind cei care imita 
maxim comportamentul parintilor lor. 

La baza formării unui comportament corespunzător al copilului sta relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Cei sapte ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copilului in prima 
parte a copilariei.Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatia oferite in primii sapte ani de 
viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.Educatia unui copil nu consta numai in a-l 
invata sa scrie,citeasca si a deveni un bun exemplu la gradinita sau scoala.Cei sapte ani de acasa sunt 
caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu ceilalti.Realitatea de zi cu zi a familiilor 
de astazi este diferita de cea a generatiilor anterioare.Parintii isi petrec mai putin timp cu copiii lor,se 
joaca mai putin sau deloc cu ei,le plaseaza tablet sau telefonul pentru a sta cuminti. 

Comunicarea dintre parinti si copii este foarte importanta pentru ca ajuta la formarea imaginii de 
sine. 

În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl 
învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi 
timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc 
uneori, darămite copiii.  
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Proiectul Educațional Național ”Cei șapte ani de acasă!” 
 

Prof. Vasilescu Rodica-Lenuța 
 

MIJLOACE MODERNE ALE EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE 
 

Deosebit de valoroase sunt astăzi mijloacele moderne de instruire și educație pentru copii. Folosite 
cu chibzuință, televiziunea, cinematografia și internetul au un aport serios la formarea lor intelectuală și 
afectivă. Vocabularul, cantitatea de asociații, capacitățile logice ale copiilor care vizionează emisiuni pe 
măsura lor se dezvoltă mult.  Ei pot dispune de un fond aperceptiv mult mai bogat; înclinațiile și 
activitățile lor creatoare sunt stimulate. Faptul că sunt ținuți în centrul actualității contemporane face să 
apară de timpuriu interesul lor pentru toate aspectele vieții. Este cunoscută receptivitatea deosebită a 
copilului pentru tot ceea ce are un conținut real și emotiv caracterul intuitiv al informației audio-video 
corespunde acestei necesități. 

Studiile efectuate aupra influențelor exercitate de mass-media cu dezvăluit însă că, pe lângă 
numeroasele efecte educative pozitive, ea are și unele efecte negative, care pot să apară pe plan fiziologic 
sau psihologic. Puși în mod brutal în contact cu viața și mentalitatea adultului, copiii pot pierde prematur 
sensibilitatea caracteristică vârstei lor, pot deveni blazați, se pot maturiza înainte de vreme. Cand 
televizorul absoarbe în mod exagerat copilul, acesta renunță la joc, plimbare, lectură și somn, își 
neglijează lecțiile și celelalte obligații de muncă. Uneori se poate ajunge la surmenaj prin dezechilibrarea 
bugetului de timp și reducerea orelor de somn.  

A izola copilul de  mijloacele moderne de informare este o greșeală; pregătirea lui pentru 
înțelegerea mesajelor pe care viața ni le trimite prin intermediul acestora este o necesitate. Televiziunea 
are posibiltăți deosebite să facă mai ales educația afectivă a acopiilor, dar trebuie rațional folosită.datoria 
părinților este să învețe să folosească contribuția emisiunilor la dezvoltarea sentimentelor, la întărirea 
convingerilor morale, la formarea comportării civilizate a copilului. și mai ales să nu uite că influența 
celor văzute de copil pe ecran depinde de calitatea ambianței familiale și a educației lui anterioare.  
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PĂRINȚII AUTORITARI ȘI DISCIPLINAREA COPILULUI 
 

Proiectul Educațional Național ”Cei șapte ani de acasă!” 
Prof. Vasilescu Romulus-Aurelian 

 
Disciplina are aspecte mentale și morale. Privită ca acțiune înseamnă a educa, a controla, dar 

include și noțiuni de protecție, prevenire și pedepsire. Disciplinarea copiilor este inițiată de părinți în 
concordanță cu părerea lor despre supunere și autoritate, despre dependența sau autonomia pe care sunt 
dispuși să o acorde copilului lor. Rezultatul disciplinării se va traduce, mai târziu, în însușirea unor 
principii etice și morale pentru conviețuirea în societate.  

Disciplinarea copilului presupune ca acesta să dobândească un set de atitudini și comportamente 
care să-i permită să se adapteze la diferite situații și să se încadreze în regulile societății în care va trăi.  

Metoda optimă de disciplinare constă în încurajarea comportamentelor pozitive, cooperarea cu 
copilul, promovarea acelor comportamente care sunt acceptate social. Disciplinarea copilului va fi 
începută după vârsta de un an și jumătate, astfel că în momentul în care va fi încadrat într-o colectivitate 
de preșcolari trebuie să posede un minimum de conduite obligatorii (să mănânce șă să se îmbrace singur, 
să folosească closetul etc). 

Deoarece disciplinarea copilului este de interes bilateral, se va face apel la mijloace raționale și nu 
restrictive, la respingerea categorică a unor măsuri coercitive și mai ales a violenței. 

Disciplinarea antepreșcolarului începe când acesta învață să meargă. Câteva principii verificate și 
eficiente merită a fi reamintite. 

Copilul va fi răsplătit ori de câte ori face ceva bine, un gest sau o acțiune acceptată social și 
interpretată asfel de către părinți. Tipul de răsplată va fi ales de către părinți (joaca cu o jucărie preferată, 
filmul dorit pe CD, plimbare cu mașina, vizită la grădina zoologică etc.). el poate fi antrenat sp participe 
la diferite activități casnice (pusul mesei, udatul florilor). Procedeul este mai corect decât dacă este pus să 
efectueze singur o activitate, unele acțiuni depășind competența lui la această vârstă. Copilul învață foarte 
mult lucrând alături de părinți, ajuntându-l sau numai stimulând că lucrează. Lucrul împreună este un 
minunat prilej de interacțiune părinți-copii, având importante beneficii cognitive și de îmbogîțire a 
vocabularului li avantaje pentru cunoașterea reciprocă. În timpul unei astfel de activități copilul pune 
numeroase întrebări căutând să se informeze de cauzalitatea fenomenelor. Se pot aborda și alte subiecte 
de conversație, nelegate de ceea ce ei lucrează împreună. 

 
”Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce” Aristotel 
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Cei 7 ani de acasă și comportamentul copilul 
 

Prof. Vasilica Bozgan, 
Scoala Gimnazială Specială “Sf. Mina”, Craiova 

 
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima 

parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani 
de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citeasca și a deveni un bun exemplu 
la școală. Educașia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă, 
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. 

Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme 
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de 
conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să 
consolideze normele deja deprinse din familie. 

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: părinţii sunt cei responsabili 
astfel încât adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate 
componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea 
are forma pe care părinţii i-o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul 
cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia 
celor „şapte ani de-acasă”. 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa. 

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care părinții doresc să-l 
insufle copilului lor, precum şi zile în care pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care părinții s-au 
străduit să le predea copilului lor au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia 

 

https://www.copilul.ro/Scoli-u60/


este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, 
asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Prof.înv.primar,Vasiliniuc Pansela 
Liceul Tehnologic Todireni,Jud.Botoșani 

 
Mediul în care copilul se dezvoltă psihic și fizic în primii șapte ani de viață se imprimă și se 

depozitează în interiorul acestuia ca o condiție de bază care îl va defini ca om pentru tot restul vieții. 
Altfel spus, primii șapte ani de viață pot fi numiți drept o „carte de vizită” sau un album a cărui file vor fi 
mereu răsfoite. Cei șapte ani vor fi decisivi în modul de integrare al copilului în societate, în modul de 
însușire a valorilor moral-civice. 

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se 
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de 
dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin 
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.  

Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil 
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi 
psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. 

În prima parte a celor șapte ani, copiii tind să imite tot ceea ce văd în jur, astfel orice activitate a 
părinților sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influență și o consecință totodată. Părinții trebuie 
să știe că sunt precum o oglindă în fața copiilor lor, astfel stilurile parentale se reflectă în comportamentul 
copiilor lor. Părinții trebuie să fie responsabili, să conștientizeze că în fond ei sunt niște educatori.  

În cea de-a doua parte a celor șapte ani, copilul începe să dea dovadă de independență, să-și 
dezvolte autonomia prin diverse reacții, unele mai bune, altele mai puțin bune. De exemplu: atragerea 
atenției prin opoziție, negativism, contrazicere, imitare adulți prin preluarea unor cuvinte sau gesturi, 
creșterea gradului de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria părinților să 
managerieze aceste situații, astfel încât copilul să preia doar elementele corecte, necesare procesului 
devenirii ca persoană unică, independentă, funcțională. 

Primele deprinderi de formare a personalității copilului în familie constituie suportul dezvoltării 
ulterioare. Totodată, în familie se dobândesc primele experiențe de cunoaștere și experiențe de viață. 
Familia este prima care contribuie la însușirea limbajului, la formarea deprinderilor de comportament, 
elemente esențiale pentru parcursul educativ al copilului din grădiniță. Climatul psihosocial, relațiile 
intrafamiliale, nivelul cultural al familiei sau nivelul socio-economic reprezintă factori determinanți  atât 
în dezvoltarea fizică cât și psihică a copilului.  

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care parinții o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde 
cum va fi integrat viitorul adult  în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața 
și stilul de viață alături de cei dragi. 
  

 



Opțional ,,Un copil politicos” 
 

prof. înv. preșc. Marinela Vatamanu 
Lic.Teh. ,,M.Busuioc”/G.P.N.nr.6,Pașcani,jud.Iași 

 
Acest opțional răspunde unei problematici generale a formării preșcolarului și anume, bunele 

maniere”, printr-o abordare plăcută, ușor de receptat, ce are ca scop necesitatea obișnuirii copilului cu 
rigorile societății. 

Obiectiv cadru: 
1.Cunoașterea sensului și semnificației unor concepte și norme din sfera valorilor umane 
Activități de învățare: 
• Exerciții de interpretare a unor imagini și textecu conținut de comportare civilizată: dramatizări, 

joc de rol; 
• Realizarea unor scurte povestiri; 
• Exerciții de selectare a unor mesaje din text, proverbe, zicători și utilizarea lor în contexte inedite; 
• Discuții pe baza unor ilustrații, filme. 
2. Exersarea și practicarea unor norme de conduită în vederea formării  unui comportament 

adecvat în societate; 
Activități de învățare: 
• Exersarea unor comportamente civilizate în situații date; 
• Joc de rol 
• Problematizarea unor situații date 
• Exerciții de sesizare a unor conflicte; 
• Povestiri, dramatizări pentru înțelegerea necesității de a fi tolerant. 
3.Formarea și dezvoltarea unor comportamente adecvate de integrare și adaptare socială conform 

exigențelor actuale și viitoare a societății. 
Activități de învățare: 
• joc de rol 
• Fișe de lucru 
• Desprinderea unor mesaje din lecturi, filme, zicători; 
• Dramatizări; 
• Exerciții de stabilire  a regulilor de comportare în grup. 
Conținuturi: 
1. Un copil politicos; 
2.Ce se cuvine, ce nu se cuvine 
3.Respectul de sine și pentru ceilalți 
4.Prezentarea 
5.Adresarea 
6.Bunele maniere 
7.Cum te îmbraci? 
8. Cadourile 
9.Simțul măsurii 
10.Jocuri distractive 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Prof. înv. primar și preșcolar Cătălina Velișcu 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CODLEA, BRAȘOV 

 
Pe vremuri se vorbea despre cei șapte ani de acasă ca despre o școală obligatorie de politețuri și 

reguli de relaționare. 
De ce sunt ei importanți și de ce sunt șapte? 
Expresia "cei șapte ani de acasă" își are originile în perioada în care copiii stăteau acasă în primii 7 

ani de viață. Până atunci educația copiilor era în responsabilitatea părinților, apoi mergeau la școală. 
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui, înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tata este prea dur. Însă, copilul nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite. 

În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând că nu există două feluri de bune 
maniere şi, dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. 
Important este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, regulile de bune maniere în 
familie, iar copiii îi vor imita cu o precizie de 90%.  

Elevii clasei I A au reprezentat prin desene ce înțeleg ei prin expresia "Cei șapte ani de acasă". 
 
CONCLUZIE: Cei șapte ani de acasă sunt mai importanți decât orice școală din lume și nu implică 

costuri. 
  

 



 

  

 



Cei șapte ani de acasă 
 

Prof. înv. primar VERDEȘ MARIA-IONELA 
Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

 
Familia există din cele mai vechi timpuri, iar copilul a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul 

educativ al părinților este legat de apariția sentimentului familiei și a sentimentului copilăriei. „Copilăria 
este o lume aparte: pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una 
reală și plină de armonie.”(Eugen Heroveanu) Cele două sentimente  s-au constituit treptat, unul pe baza 
celuilalt, implicând asumarea unei funcții afective atât în raporturile dintre soți, cât și în raportul dintre 
părinți și copii. Viața cotidiană a familiilor de astăzi este diferită de cea a generațiilor anterioare, întrucât 
părinții își petrec din ce în ce mai puțin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu 
problema asigurării unui echilibru între atribuțiile din cadrul familiei și a celor de la serviciu. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius, 
care considera că educația primită de copil până la vârsta de șase ani, în primul rând de la mama, este 
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. Tocmai la această educație primită de la părinți, la 
formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală ne gândim atunci când 
spunem despre un copil că „are cei șapte ani de-acasă”; ne gândim la un copil bine crescut, politicos, care 
știe să salute, să spună „te rog” sau „mulțumesc”, Pentru că doar educația, bunele maniere și regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de-acasă. 

Pentru copil, familia reprezintă primul său univers afectiv și social, este grupul cel mai important 
dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și modelează personalitatea umană, fiind 
considerată de unii adevăratul laborator de formare a persoanei.     

Legătura copilului cu familia este extrem de puternică și de neînlocuit. Începând din primii ani de 
viață, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbaj și exemple de comportament. Prima relație a 
copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului primele informații despre 
lumea înconjurătoare, primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar 
trebuințelor și dorințelor sale. O mare parte din cunoștințele despre natură și societate, din deprinderile 
igienice și obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Rolul familiei 
este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a. Tot 
în familie se formează și cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, 
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea și cumpătarea, grija față  de unele  lucruri încredințate. 
Toate acestea reprezintă, de fapt, ilustrarea  cunoscutei expresii „ a avea cei șapte ani de acasă”. Un elev 
fără „cei șapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar și ca viitor adult. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea 
caracterului psiho-social. Odată cu debutul școlarității sunt foarte importante regulile și comportamentul 
din primii ani de viață, impactul și responsabilitățile morale ale părinților, modul în care aceștia îi învață 
pe copii iubirea și respectul, comunicarea și relaționarea. Educația din această perioadă se reflectă în 
personalitatea individului pentru toată viața. 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înțelege cel mai bine 
afecțiunea părintelui. Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria 
modalitate de a oferi și de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, este mai ușor de disciplinat și de 
format, decât atunci când simte că rezervorul său emoțional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna 
necondiționată. Iubirea necondiționată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care strălucește în 
întuneric și ajută părinții să-și dea seama ce trebuie să facă pentru a-și crește copilul. Iubirea 
necondiționată înseamnă a iubi copilul indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să 
fie, de ceea ce face. Familia trebuie să asigure adăpost, hrană, haine, să-și asume și răspunderea formării 
lor mentale și sentimentale. 

Copilul trebuie să atingă un nivel emoțional necesar de maturitate, înainte de a fi capabil să învețe 
în mod eficient la nivelul vârstei sale, Dacă iubirea va fi alimentată așa cum se cuvine, copilul va înflori și 
va binecuvânta lumea prin frumusețea sa. „Hrana” necesară sănătății emoționale constă în mângâierile 
fizice, vorbele bune, timpul acordat și îngrijirea tandră. Mângâierile fizice sunt cea mai puternică voce a 
iubirii. Copiii care sunt ținuți în brațe, sunt îmbrățișați, sărutați se dezvoltă mai devreme din punct de 

 



vedere emoțional. Ținutul în brațe, în timp ce i se citește  o poveste, devine amintire pentru tot restul 
vieții. Cuvintele de încurajare, balsam  pentru suflet, hrănesc interiorul copilului, dându-i sentimentul 
valorii de sine și al siguranței. Tonul vocii, blândețea, atmosfera afectuoasă comunică o căldură 
emoțională și multă iubire. Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezența sa copilului. 
Acesta trebuie să presupună și un contact vizual plăcut și plin afecțiune. A privi  copilul în oohi este o 
modalitate foarte eficientă de a transmite iubire din toată inima către sufletul copilului. Timpul acordat 
înseamnă a desfășura o activitate împreună, cunoscând astfel mai bine copilul, împărtășind gândurile și 
sentimentele. Tot ceea ce se face împreună cu copilul va conta întotdeauna. 

Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și 
părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite 
copilului, așa precum spunea psihologul Oana Maria Udrea. 

Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre 
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. De asemenea cea mai prețioasă recompensă pentru 
copil  nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o 
faptă bună. Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, și 
climatul socio-afectiv, în care se exercită influențele educaționale, reprezintă primul model social cu o 
influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de 
comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.   

Așadar, părinții au un rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune 
înțelepciune, imaginație, răbdare și multă dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungată și foarte 
vigilentă, aceea de a călăuzi copilul de când este sugar și până la viața adultă. Părinții sunt cheia 
capacității copiilor de a învăța și de a reuși în toate direcțiile, iar cei șapte ani de acasă vor oglindi efortul 
și calitatea timpului petrecut cu ei și vor constitui temelia pentru construcția unei vieți închinate binelui, 
frumosului și adevărului.  
  

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ SAU BASMUL PROPRIEI DEVENIRI 
 

Vereș Daniela 
Școala Gimnazială „Dacia”, Oradea 

 
„A fost odată ca niciodată...” 
Așa încep poveștile preferate ale copilăriei, iar imaginea unui castel imens, fabulos apare ca o 

reacție automată la auzul acestei formule pe care copiii o aud de la vârste fragede, în momentele de 
lectură în familie. Dar câți dintre noi am privit vreodată educația ca pe un castel, ca pe o fortificație 
neclintită în fața efemerităților cotidiene și a valorilor decadente? Câți au conștientizat sau au atribuit 
această imagine celor șapte ani de acasă? Un simplu exercițiu de imaginație poate elucida însemnătatea 
acestui pas deosebit de important în educația copiilor noștri. Cei șapte ani de acasă sunt fundația unui 
castel pe care ei înșiși îl construiesc, cărămidă cu cărămidă, zi de zi, cu fiecare faptă pe care o săvârșesc. 
Asemenea meșterului Manole, ceea ce clădesc ei se poate nărui într-o clipită, căci îndrumarea părinților 
este deosebit de importantă pentru a realiza un lucru trainic, iar sacrificiul este, în acest caz, unul dulce, 
din care ambele părți, părinți și copii, au de câștigat momente de neuitat împreună. În final, pe această 
bază solidă, reușitele de orice natură ale copiilor se pot înălța până la nori, asemenea turnurilor ce se 
ridică semeț peste culmi. 

Dar ce sunt, de fapt, „cei șapte ani de acasă”? Cei șapte ani de acasă sunt definiția iubirii părintești 
și a unei copilării sănătoase, premisa unui viitor adult responsabil, de aceea rolul părinților este crucial, 
căci în mâinile lor se modelează cu atenție și responsabilitate un nou caracter, un nou om. „Cei șapte ani 
de acasă” reprezintă mai mult decât un simplu clișeu, e un reper, este o metaforă încărcată de semnificații 
și sentimente, ce poate fi la rându-i descompusă în două mari simboluri ale dragostei, armoniei și răbdării 
necondiționate: MAMA și TATA. Ca într-un basm, cei doi întruchipează personajele ajutătoare, fără de 
care eroul nu și-ar putea duce la bun sfârșit drumul inițiatic. Așadar, părinții sunt cei care îndrumă și 
sprijină copilul spre devenire, spre inițiere. În plus, cifra 7 are o încărcătură spirituală deosebită, 
simbolizează perfecțiunea, desăvârșirea, semn că educația timpurie reprezintă un factor-cheie în 
dezvoltarea intelectuală și morală ulterioară. „Acasă” înseamnă rădăcini, apartenență, afecțiune și 
armonie, în lipsa acestora și a îndrumării părintești rămânând numai o „casă”, un loc rece, fără 
perspective și aspirații. Dar, odată trecuți pe sub atenta îndrumare a celor două călăuze devotate și 
implicate, atente la nevoile copilului lor și conștiente de importanța unei fundații solide pe care școala să 
clădească caractere valoroase, noi, dascălii, putem continua fasonarea tinerilor elevi, decorându-le 
personalitatea și capacitățile intelectuale la nivel maxim. 

Așadar, e necesar ca familiarizarea copilului cu anumite valori și atitudini să debuteze de timpuriu, 
din perioada antepreșcolară când, prin diverse activități cu substrat educativ, copilul începe să distingă 
între bine și rău. În vârsta preșcolară, părinții sunt pionii centrali ai educației timpurii, ai ceea ce poate 
clișeic, dar foarte potrivit numim „cei șapte ani de acasă”, când exemplul personal și imitarea unor 
comportamente văzute în mediul familial devin o preocupare comună pentru copil. Odată parcursă 
această etapă, copiii devin mai receptivi, mai hotărâți să construiască acel castel, simbol al educației și 
reușitelor, al propriei deveniri. 
  

 



Importanța colosală a celor „șapte ani de-acasă” 
 

Prof. înv. primar Veres Simona Alexandra 
Școala Gimnazială Nr. 30, Brașov, Clasa I C 

 
„Cei șapte ani de-acasă”, o expresie des întâlnită, care mă duce cu gândul la importanța acțiunilor 

noastre în calitate de părinți, la importanța exemplului pe care îl dăm copiilor noștri, la importanța tuturor 
activităților în care decidem să-i implicăm, la importanța petrecerii unui timp de cea mai bună calitate cu 
copilașii noștri.  

Trăim în așa-numitul „secol al vitezei”, o perioadă dificilă pentru umanitate însă, responsabilitatea 
noastră numărul unu, copiii noștri, ne provoacă la reflecții menite să coborâm cu picioarele pe pământ. 

„Cei șapte ani de-acasă” se referă mai ales la perioada celei de-a doua copilării, cea a preșcolarității, 
un stadiu care „contribuie substanțial la dezvoltarea psihică generală a ființei umane”. (Crețu, 2009, p. 
131) 

Aspectele cele mai semnificative ale acestui stadiu, care nu fac decât să scoată în evidență 
importanța acțiunilor noastre ca părinți, sunt prezentate în cartea doamnei Crețu, „Psihologia vârstelor”. 

Sunt amintite aici: „creșterea autonomiei în plan practic, prin formarea a numeroase deprinderi de 
autoservire și de mânuire a obiectelor; [...] o mare curiozitate și sete de cunoaștere, care stimulează 
activitățile exploratorii și îmbogățesc experiența personală; formarea unei conștiințe morale primare care 
sporește capacitatea copilului de adaptare la mediul social.” (ibidem, p.132) 

Deci, iată că, până la urmă, de noi depinde mai ales capacitatea de adaptare a copiilor, esențială 
pentru o viață frumoasă, iar de formarea conștiinței morale, tot noi suntem responsabili. 

Mai concret, ce ar trebui să-i învățăm pe copiii noștri în această perioadă? O mulțime de lucruri pe 
care le găsim sistematizate și clar prezentate pe siteul http://www.itsybitsy.ro. Cele mai importante, ca o 
opinie personală, se referă la „deprinderile de autoservire, ordine, igienă [...], exprimarea propriilor nevoi, 
exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor [...], bunele maniere și comportament; limbaj [...], 
consecvența în realizarea unor sarcini, concentrarea atenției.” (http://www.itsybitsy.ro/cei-sapte-ani-de-
acasa/, 2018) Acestea nu sunt toate aspectele, m-am oprit asupra celor mai importante, cred eu, cele 
esențiale. 

Așadar, importanța celor „șapte ani de-acasă” este colosală. De noi depinde ca în această perioadă 
să oferim atât cât trebuie, să ne provocăm copiii să rezolve probleme specifice vârstei lor, să le oferim 
doar instrumente, nu și soluții, să le oferim exemple, pentru că ceea ce facem sau nu facem acum, se va 
vedea chiar în perioada imediat următoare, dar, și mai târziu. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 

Prof. Înv.Preșcolar Vesa Adina 
G.P.P.Nr.1 Ștei 

 
Părintii  sunt primii educatori din viaţa copilului ,fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius 

, care , în prima carte de educaţie a  copilului , consideră că  educaţia primită  de acesta până  la vârsta de 
şapte ani , în  primul  rând  de  la  mama , este determinantă  pentru  dezvoltarea  sa  ulterioară . 

Familia este  grupul  cel  mai  important  dintre  toate  grupurile  sociale , deoarece  ea  influenţează  
şi  modelează  persoană  umană . Unii  merg  chiar  mai  departe  şi  susţin  că  acţiunea  ei  asupra  
persoanei  este  atât  de  mare , încât  ea  egalează  acţiunea  celorlalte  grupuri  sociale  . Familia  este  
adevăratul  laborator  de  formare  a  persoanei . 

Începând  din  primii  ani  de  viaţă , copilul  preia  de  la  cei  din  jur  gesturi , atitudini , limbajul , 
exemple  de  comportament . Prima  relaţie  a  copilului  cu  lumea  exterioară  este  cea  cu  familia . 
Acesta  îi oferă  copilului  primele  informaţii  despre  lumea  care-l  înconjoară , primele  norme  şi  
reguli  de  conduită , dar  şi  climatul  socio-afectiv . Acest  tip  de  relaţie  este  hotărâtoare  în  devenirea  
personalităţii copilului . 

Influenţele  educative  pe  care  familia  le  exercită  asupra  copiilor  ne conturează ,,cei șapte ani de 
acasă” .  

,,Atât  timp cât  cât  tatăl  şi mama  nu-şi vor  pleca  fruntea  în  faţa  măreţiei  copilului , atât  timp  
cât  nu  vor  înţelege  că  vorba COPIL  nu  este  decât  o  altă  expresie   pentru  ideea  de  MĂIESTRIE 
,atâta  timp  cât  nu  vor  simţi  că  în  braţele  lor  doarme  viitorul însuşi  sub  înfăţişarea  copilului , că  la  
picioarele  lor  se  joacă  istoria , nu-şi  vor  da  seama  că  am tot  atât  de  puţin  dreptul  şi  puterea  de  a  
dicta  legi  acestei  noi  fiinţe , pe  cât  n-am  puterea  şi  nici  dreptul  de  a  impune  legi  în  mersul  
aştrilor.. ”  Ellen Key  

Când  copilul  se  simte  iubit , este  mai  uşor  de  disciplinat . Iubirea  necondiţionată  înseamnă  a  
iubi  copilul  indiferent   de  cum  arată , de  ce  talent  manifestă , de  cum  ar  vrea  să  fie , de  ceea  ce  
face . Mângâierile  fizice  sunt  cea  mai  puternică  voce  a  iubiri . Copii  care  sunt ţinuţi  în  braţe , sunt 
îmbraţişaţi , sunt sărutaţi , se dezvoltă  mai  devreme  din  punct  de  vedere  emoţional , decât  cei care  
sunt  lasaţi  multă  vreme  fară  un  contact  fizic . Ţinutul  în  braţe , în  timp  ce  i  se  citeşte  o  poveste ,  
devine  amintire  pentru  tot  restul  vieţii. 

Cuvintele  de  încurajare ,,balsam  pentru  suflet ”  hrănesc  interiorul  copilului  dându-i 
sentimentul valorii  de  sine  şi  al  siguranţei . Tonul  vocii  , blândeţea ,  atmosfera  afectuoasă ,  toate  
comunică  o  căldură  emoţională  şi  multă  iubire . C uvintele de  laudă  , de  încurjare ,  cuvintele  
călăuzitoare , tonul  agreabil  şi  o mânie stăpânită  vor  aduce   oricând  un  câştig  însutit.  Un  mesaj  
pozitiv  transmis  în mod  negativ  va  aduce  rezultate  negative. 

Timpul  acordat  este  darul  pe  care  părintele îl  oferă  prin  prezenţa  sa   copilului.  În  multe  
case , copiilor  le  este  mai  greu  fără  televizor  decât  fără  taţi . Cu  cât  legătura  emoţională  dintre  
copil  şi  tată  este  mai  puternică  , cu  atat  scade  posibilitatea  de  a  se  ajunge  la  un  comportament  
ce  presupune  delicvenţă.  Timpul  acordat  trebuie  să  presupună  şi  un  contact  vizual  plăcut  şi  plin  
de  afecţiune . Tot  ceea  ce  se  face  împreună  cu  copilul  va  conta  pentru totdeauna. A  privi  copilul  
în  ochi  este  o  modalitate  foarte   eficientă  de  a  transmite  iubire  din  toată  inima  către  sufletul  
copilului .  Nu  trebuie  lăsat  copilul  să  creadă  că  i  se  oferă   iubire  pentru  că  a  făcut  ceva  pe  plac  
în  momentul  acela , trebuie  să  i  se  ofere  iubire  în  mod  consecvent , orice  ar  fi ,  indiferent  de  
comportamentul  lui  sau  de  orice  alte  împrejurări. A  fi  părinte  bun  nu  înseamnă  a  oferi  copilului  
tot  ceea  ce  îşi  doreşte. Părinţii  au o  misiune  dificilă  care presupune  înţelepciune ,  imaginaţie ,  
răbdare  şi  multă  dragoste  .  Ei  sunt  cheia capacităţii  copiilor  de  a  învăţa  şi  de  a  reuşi  în  toate  
direcţiile . 
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Cei șapte ani de acasă! 
 

Prof. Vicol Mădălina-Vasilica 
Școala Gimnazială Slivilești, județul Gorj 

 
 
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
 
Cei șapte ani de acasă reprezintă oglinda educației pe care parinții o oferă copiilor în prima 

parte a copilăriei, iar regulile de comportament și educație primite în cei șapte ani sunt definitorii 
pentru formarea copilului ca adult. Educația nu înseamnă doar a-l învăța pe copil să scrie și să citească, 
ci se reflectă adesea și în interacțiunile cu ceilalți copii.  

De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim ca nu este educat corect, nu este politicos, „nu are cei șapte ani de 
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse norme 
ori reguli de politețe. 

Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini 
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă este considerată de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. 

Se numesc „cei șapte ani de acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, iar 
membrii ei au cea mai mare influență asupra lui. Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 

– deprinderi de autoservire 
– ordine 
– igienă 
– curățenie și exprimarea propriilor nevoi 
– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor 
– bune maniere și comportament 
– modul de a relaționa cu ceilalți 
– concentrarea atenției 
– perseverență în realizarea unei sarcini 
– alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva. 
Unele din insușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții:  
– spiritul de competitive 
– altruismul 
– cooperarea 
– atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. 
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii șapte ani de viaţă, când le 

transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, 
acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe 
care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul 
său.  
  

 



A fi părinte, o “meserie” cu multe provocări 
 

Vig Iuditm-Zsuzsi 
Colegiul Național “Simion Bărnuțiu”, 

Șimleu Silvaniei, județul Sălaj 
 
Atunci când copiii sunt mici, ei sunt ca niște bureți, asimilând totul cu mare ușurință. Fiecare 

experiență nouă, fiecare cuvânt învățat, fiecare comportament pe care le adoptă, este o investiție în 
dezvoltarea și formării viitorului adult. Primii șapte ani din viața unui copil sunt foarte importanți. Ele 
sunt fundamentul care modelează viitorul copiilor.  Cercetările recente confirmă faptul că primii șapte ani 
sunt deosebiți de importanți pentru dezvoltarea creierului copilului, iar primii trei ani sunt cele mai critice 
în modelarea arhitecturii creierului acestuia. 

 Experiențele timpurii furnizează baza pentru dezvoltarea organizațională a creierului și 
funcționarea pe tot parcursul vieții. Acestea au un impact direct asupra modului în care copiii dezvoltă 
abilitățile de învățare precum și abilitățile sociale și emoționale. Copiii învață în această perioadă mai 
mult decât în orice alt moment din viată. Ei au nevoie de dragoste și cultivarea sentimentului de încredere 
și de securitate, care se transformă în probleme pe măsură ce cresc. Copiii cresc, învață și se dezvoltă 
rapid atunci când primesc dragoste și afecțiune, atenție, încurajare și stimulare mentală. Ințelegerea 
etapele de dezvoltare a copilului ajută părinții să știe la ce să se aștepte și cum să susțină cel mai bine 
copilul ca ea sau el să crească și să se dezvolte în cele mai bune condiții. 

Educația timpurie, înțeleasă și ca cei șapte ani de acasă, are mai multe beneficii în dezvoltarea 
personalității viitorului adult. Socializarea este unul dintre elementele de bază pe care un părinte trebuie 
să le dezvolte la un copil încă din primii ani de viață. Ca părinți, înțelegem intuitiv că este important 
perioada de grădiniță sau cămin, în primul rând pentru că aceștia trebuie să învețe să socializeze, să își 
facă prieteni, să se integreze într-un mediu nou. Toate acestea ajutându-i pe cei mici să-și depășească 
timiditatea și să câștige încrederea în sine.  

Cooperarea este la fel de importantă ca socializarea. A-i învăța pe cei mici cum să împartă, să 
coopereze este deosebit de important, învățând astfel de timpuriu ce înseamnă să fii altruist, să fii atent la 
cei din jur și chiar să lucrezi în echipă, valori incontestabile pentru reușita în viață a viitorului adult. 
Părintele trebuie să fie consecvent și în mod conștient să construiască o bază solidă pentru dezvoltarea 
emoțională, socială, fizică și mentală a unui copil, care îi va pregăti pentru o viață întreagă.  

Entuziasmul pentru învățarea continuă își are rădăcinile în această perioadă. Părinții pot să le inspire 
celor mici o sete de învățare, dorința și entuziasm pentru asimilarea de noi cunoștințe. Respectului față de 
cei din jur, precum și pentru mediul înconjurător sunt învățate prin exemplele pe care le văd la părinți și la 
adulți. În primii ani de viață, copiii explorează, descoperă noi situații, medii, prieteni, ei sunt plini de 
imaginație. Părinții pot acum să le dezvolte concentrarea, abilitatea de a asculta și de a urma instrucțiuni. 

 Copiii au nevoie de oportunități de a fi implicați într-o mare varietate de experiențe sociale, în care 
își pot pune la încercare răbdarea, dar și de a-și dezvolta această abilitate. Prin  exemplele pe care le 
învață de la părinți, copiii sunt capabili să-și dezvolte răbdarea și să învețe să-și aștepte rândul 
lor. Copiilor le place să facă diferite lucruri în casă, astfel părintele le poate da mici  responsabilități 
acestora, cum ar fi să pună masa, să-și aranjeze jucăriile, sau să aducă diferite lucruri. Părinții îi pot lăuda 
pe aceștia, oferindu-le copiilor un sentiment de mândrie că sunt folositori și apreciați. 

Să nu uităm de două valori importante în dezvoltarea copilului, încrederea și respectul de sine. Un 
părinte implicat oferă copiilor încredere, optimism și le dezvoltă stima de sine, încurajându-i să-și 
exploreze talentele, aptitudinile și interesele. Interacțiunea pozitivă a părintelui cu propriul copil, va 
promova o imagine pozitivă, sănătoasă și sigură de ei înșiși, care le va permite să se abordeze diferitele 
situații ivite, precum și problemele, cu încredere de-a lungul vieții lor.  

Copiii  nu pot avea o stimă de sine bine dezvoltată fără a se simți fericiți în familia lor. Uneori, din 
exces de zel, părinții îi laudă excesiv pentru realizări minore. De exemplu un copil mâzgălește ceva, iar 
părintele îl și consideră  un mic Picasso, sau înscrie un gol și îl și declară ca fiind următorul Beckham. 
Astfel de laude exagerate pot fi în defavoarea copilului, el va avea mereu nevoie de aprobarea părintelui. 
O să se teamă că, dacă el nu va reuși să facă ceva, nu se va ridica la așteptările părinților, aceștia nu îl vor 
mai iubi, temându-se că va fi considerat mai puțin valoros. Este deci important ca părintele să laude 

 



efortul, mai degrabă decât rezultatul. Astfel, în mintea copilului se va contura ideea  că pentru a obține 
ceva în viață, e mai importantă munca susținută și efortul susținut.  

Cel mai bun lucru pe care părinții îl pot face pentru fericirea copilului lor pe termen lung, nu este să 
le satisfacă orice dorință imediată, orice răsfăț sau moft.  Dacă părinții își pun copiii într-un balon și le 
satisfac fiecare dorință, când vor crește, aceaștia se vor aștepta ca și atunci toate dorințele lor să li se 
îndeplinească, ceea ce nu este așa și în viața reală de adult. Părinții care se simt responsabili pentru 
emoțiile copiilor lor au o mare dificultate în a le permite să experimenteze mânie, tristețe, sau 
frustrare. Acești părinți se  năpustesc imediat pentru a le oferi ceea ce doresc pentru a le aduce un zambet 
sau pentru a le rezolva orice le cauzează tristețe. Din păcate, copiii care nu învață să se descurce cu 
emoțiile negative sunt în pericol de a fi striviți de probleme când vor deveni adolescenți și adulți. Părinții 
trebuie să le permită copiilor să își dezvolte abilitățile de adaptare și la eșecurile inevitabile ale vieții. 

O copilărie fericită este cheia fericirii viitorului adult. Dacă copilul simte că este iubit, înțeles, dorit, 
va fi puțin probabil că acesta se va confrunta cu gânduri de sinucidere, și comportamente riscante, 
inclusiv fumatul, consumul de alcool și droguri în perioada adolescentină. Primii șapte ani sunt 
importanți, deoarece sunt baza pe care sunt construite restul vieții viitorului adult. Capacitatea unui copil 
mic de a învăța și de a asimila noi informații este mai mare decât în orice altă clipă a vieții.  Părinții care 
sunt conștienți de acest lucru, profită și exploatează capacitatea copilului de a învăța repede. Putem 
schimba de fapt cursul omenirii, prin schimbarea modului în care ne creștem copiii în primii șapte ani, 
prin stabilirea unei gândiri complet diferite. Părinții sunt capabili să stea ca exemple și, de asemenea, să 
înțeleagă impactul extraordinar pe care le au asupra copilului lor.  

Cu toții ne dorim aceleași lucruri pentru copiii noștri. Ne dorim ca ei să crească, să iubească și să fie 
iubiți, să-și urmeze visele, să aibă success în viață. În general, însă, dorim ca ei să fie fericiți. Dar cât de 
mult control avem asupra fericirii copiilor noștri?  Cercetările arată în mod clar că un copil fericit și 
optimist este produsul unei familii și copilării fericite și optimiste.  
  

 



Cei şapte ani de acasă 
 

prof. Vig-Szabó Andrea Erzsébet 
Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei 

Județul Sălaj 
 

Primii șapte ani sunt esențiali în formarea caracterul copliului. În această perioadă copilul trebuie 
ajutat să deprindă obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Acum, micuțul învață care sunt principiile și 
valorile după care va trebui să se ghideze în viață, în situații dintre cele mai diverse. Tot acum descoperă 
cum să aibă grijă de corpul și de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să își ajute părinții și 
cum să se bucure de încrederea și aprecierea oamenilor cu care interacționează.  

Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să 
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre opt deprinderi ale "părinţilor buni“ şi cum trebuie 
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":  

• Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; 
• Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; 
• Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; 
• Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru 

eşecuri; 
• Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni; 
• Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;  
• PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ 

AIBĂ ATITUDINI BLÂNDE; 
• Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată; 
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 

educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a 
copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă 
este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu 
progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata 
salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul 
educativ în perioada următoare. 

Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul 
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi 
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite 
clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor 
copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; 
deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). 

În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile 
sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere 
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce 
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă 
sănătos. 

Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. 

 



Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni 
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul 
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte 
adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de 
îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care 
copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele 
devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în 
funcţie de care îşi structurează personalitatea. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi 
atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. 
  

 



CEI 7ANI DE ACASA 
 

Prof. Inv. Prescolar VÎLCAN CAMELIA MARINELA 
Gradinita cu P.P. Poroschia 

 
Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a 

copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu 
la scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva 
etc. Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu 
ceilalti. 

Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 
informatii, de catre cine si in ce mod.  

Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in 
special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. 

La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata. 
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa 
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.” 
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.  

    Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si 
exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. 
Bineinteles ca asta nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la 
cei din jur, pentru ca ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. Insa va trebui sa 
ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa 
poata trage invataminte atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele 
negative. Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic 
ne supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate 
acestea in diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in  societate.  

Ce pot invata copiii in cei sapte ani? 
– deprinderi de autoservire 
– ordine 
– igiena 
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi 
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative 
– bune maniere si comportament 
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire) 
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator 

(este certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru 
diverse fapte, etc) 

– consecventa in realizarea unei sarcini 
– concentrare a atentiei 
– perseverenta in realizarea uneri sarcini 
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.  
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:  
– spiritul de competitive 
– altruismul 
– cooperarea 
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc. 
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si 

pedepsit destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu 
va fi increzator in fortele proprii.   

 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Educatia-copilului-a729.html
https://www.copilul.ro/Scoli-u60/


Cei sapte ani de acasa 
(studiu de specialitate) 

Prof inv primar – Vilceanu Alina 
Scoala Gimnaziala Mazilu Vipie Gheorghe 

Jud Gorj 
 

În societatea modernă, educația ocupă un rol important în formarea individului. Dacă în timpuri 
stravechi această posibilitate era oferită doar copiilor nobili, în ziua de astăzi educația nu mai este o 
raritate, de ea având parte marea majoritate a generațiilor în formare. Dreptul la educație desemnează 
crearea unor condiții pentru a acumula cunoștințe într-o formă eficientă.  

Educația copiilor nu constă numai în cunoștințele pe care aceștia și le însușesc în mediul școlar, ci 
și în alte medii în care își desfășoară activitatea zilnică, dintre care primordial este mediul familial. 
Educația primită în fmilie este baza achizițiilor ce vor fi dobândite în școală și pe tot parcursul vieții . 
Adesea întâlnim expresia ” cei 7 ani de acasă”, expresie care se referă la educația pe care copilul o 
primește de la părinți, aceștia fiind responsabili cu formarea personalității și comportamentului copilului 
până acesta merge la școală.  

Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate și 
defineşte în bună măsură viitorul adult. Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de factori precum : 
relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează 
familia şi pe care le transmite copilului. 

 Relația afectivă dintre copii și părinți este baza formării unui comportament corespunzător al 
copilului. Atunci când copilul simte iubirea părinților, se simte protejat, iar această idee de siguranţă îi 
creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Să nu uităm puterea 
exemplului personal, care are mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când părinții transmit 
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde 
își vor asuma alte obiceiuri noi . 

 Cheia unei educații de succes este mentalitatea de creștere, fapt demonstrat de cercetările în 
domeniu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să punem accent pe efort, nu pe inteligență. Să asociem 
succesul cu acțiuni, nu cu calități înnăscute. Să apreciem și să încurajăm încercările, chiar dacă aduc și 
eșecuri. Să îi ajutăm pe copiii să caute noi soluții, să învețe de la cei din jur, să se dezvolte tot mai mult. 
Asadar, este important ca părinții să transmită copiilor învățăminte necesare, care îi vor ajuta să fie 
oameni respectuoși și demni de respect la rândul lor.  

În sprijinul părinților vine și mass-media, care încearcă să aducă exemple de bună-practică, prin 
emisiuni tv, articole publicate în ziare și reviste, precum și pe site-uri de specialitate și care întâmpină 
nevoile familiilor active pe piața muncii, care au din ce în ce mai puțin timp disponibil pentru a-l petrece 
împreună cu copiii lor.  

Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între 
toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie este stringentă. Părinții nu pot cunoaște pe 
deplin psihologia copilului lor, dacă nu află și modul său de comportare în condițiile scolare, activitatea 
de acasă fiind o continuare a activității pedagogice de la școală și invers – activitatea de la școală fiind o 
continuare a activității de acasă. Responsabilitatea celor 7 ani de acasă este responsabilitatea noastră, 
educatori și părinți deopotrivă, bunele maniere fiind cheia către succes. Consider că dezvoltarea morală 
corectă este extrem de importantă pentru viitorul copilului.  

Aducerea pe lume a unui copil, încarcă părinții cu o dublă obligație: să le asigure binele material și 
o dezvoltare morală corectă. Ambele responsabilități trebuie asumate și îndeplinite în ordinea importanței. 
Nevoile dezvoltării fizice sunt cele primare, dar ele nu trebuie să degenereze în răsfăț. Un mai mare efort 
ar trebui să depună părinții, mai ales în anii aceștia în care societatea pare a fi în derivă, pentru formarea 
sa intelectuală și morală. Societatea în care trăiește copilul, în primii ani de viață, este familia. Înclinat 
spre imitație, el va tinde să imite comportamentul, atitudinea, limbajul parinților.  

De aceea este important ca modelul să fie bun, pentru ca rezultatul imitației să fie întocmai. Cu 
mare grijă și delicatețe sufletească copilul va învăța lecția dragostei, a respectului de sine și de ceilalți, a 

 



demnității, a răbdării, dar și a curajului, a încurajării ,a iertării.În felul acesta el nu va pleca în viață cu un 
handicap moral.  

În concluzie, până la vârsta preșcolară sau școlară responsabilitatea educației copilului revine 
parinților. De felul în care ei înțeleg să se preocupe de buna creștere și educarea acestuia oferindu-se , 
înainte de toate, pe sine ca exemplu depinde consistența celor șapte ani de acasă. 
  

 



Cei 7 ani de acasă 
 

Prof. Ing. Vîlceanu Daniela 
Colegiul Tehnic ”TRAIAN VUIA„ Oradea 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu". 

Dragostea părinţilor 
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier.  

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 
copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart 
cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl 
vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o 
prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 
ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să 
se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e 
rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie.  

Vârstele 
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 

răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei.  

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 

 



familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE. Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă 
dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc 
la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când 
face o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. 
Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea 
părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

Sfatul psihologului 
În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să 

facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le 
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl 
învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi 
timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc 
uneori, darămite copiii.  
  

 



Cei sapte ani de acasa 
 

Secretar sef, 
VILCEANU  FLORENTINA 

 
Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva 

că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata 
pe cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl 
respecte toți cei care trăiesc în societate. 

În primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului lor. 
Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte semenii, care 
sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste învățăturile primite de la 
părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza însă este făcută în sânul familiei. 

Cei “sapte ani de acasa” nu mai sunt indeajuns in conditiile schimbarilor si transformarilor majore 
din societatea contemporana in care se pune tot mai des intrebarea ce se intampla cu noile generatii.  

Este necesara cunoasterea nevoilor tinerilor, a nevoilor pietei, pentru a oferii masuri educative 
eficiente, ce ar asigura in felul acesta o sansa reala de integrare socio-profesionala.  

Implicarea parintilor in dezvoltarea copiilor pe termen lung trebuie facuta cu multa responsabilitate 
si in deplina constiinta de cauza a situatiei.  

Modul in care se realizeaza aceasta relatie poate fi un test atat pentru parinte cat si pe pentru copil. 
Este nevoie permanent de actiune, de interactiune , de adaptare, de schimbare si de disponibilitate catre 
dialog intre cele doua parti.  

Succesul relatiei presupune un parteneriat real, o comunicare eficienta, si un mod adecvat de lucru 
in echipa. Efortul pe care il depun parintii in acest sens este mai important decat prezenta altor factori 
cum ar fi cei de materiali. 

Lipsa dialogului parinte-copil este resimtita de catre majoritatea cadrelor didactice; cu greu se pot 
stabili relatii bazate pe incredere si respect in activitatea scolara daca acest gen de relatie nu este cultivat 
in mediul familal asa cum se intampla in majoritatea cazurilor.  

Invatarea de roluri care sa asigure o buna dezvoltare a copilului este un motiv in plus de stabilre 
a  unei relatii de reciprocitate intre parinti si cadre didactice. Nimeni nu detine adevarul absolut la 
problemele celor tineri dar calea spre rezolvarea lor se afla in stransa colaborare a celor doua parti.  

Si totusi, a face educatie unui copil nu inseamna a-i intregi zilnic lista cu toate lucrurile pe care NU 
are voie sa le faca, pentru ca este mic si inca nu stie ce e bine si ce e rau. Mai degraba, parintii ar trebui sa 
priveasca disciplinarea micutului ca pe un proces continuu de invatare. 

A educa un copil inseamna a-l ajuta sa se auto-controleze, inseamna sa-l incurajezi, sa-l indrumi ca 
sa-si poata corecta singur greselile, sa poata gandi singur pentru el si sa se simta bine in pielea lui. 

Copilul tau trebuie sa invete sa socializeze cu alti copii, sa se joace si sa fie in siguranta, pe tot 
parcursul zilei. E un invatacel mereu dornic sa afle lucruri noi, dar cele mai importante lectii – sa aiba 
rabdare, sa coopereze cu ceilalti, sa fie atent si prudent – nu are cum sa le invete de pe o zi pe alta. E 
nevoie de cativa ani pentru a si le insusi cu adevarat. 

Pentru formarea si consolidarea oricarei deprinderi este necesar ca parintii sa tina seama de 
particularitatile de varsta si individuale ale copiilor, precum si de cele psihofizice.         Caile si 
modalitatile de educare trebuie adaptate varstei si puterii de intelegere a acestora. 
Intrucat formarea si consolidarea deprinderilor se realizeaza in timp, este bine ca parintii sa insiste pana la 
transformarea acestora in obisnuinte.  

Pe intreaga perioada se va manifesta unitatea de vederi in cerinte, perseverenta, rabdare, intelegere, 
dar si exigenta 

 Procedand astfel, copilul, de mic, se deprinde cu o buna purtare. Aceasta este "cartea de vizita a 
familiei". 
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ! 
 

PROF. VÎLCEANU MARIA COSMINA 
ŞCOALA GENERALĂ NR1, VĂGIULEŞTI, GORJ 

 
 „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu). 
 Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 

petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte 
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a veiţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea 
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai 
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi 
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă).  

Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta 
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce 
la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de 
obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în 
dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca 
părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, 
ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe 
vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt 
organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin 
afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Exemplu: În situaţia în care tema 
săptămânii este „Flori de primăvară”, se înţelege că în acea perioadă copiii vor învăţa cântece, poezii, vor 
desena, picata, modela, vor compara mărimi şi forme, toate având ca pretext flori de primăvară. Acasă, 
părinţii pot organiza activităţi similare, prin care copilul va exersa ceea ce a învăţat la grădiniţă, dar în 
contexte diferite ale vieţii cotidiene.  

Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe grădiniţă şi pe care educatoarea le 
afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a desfăşurat copilul şi 
vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor ajuta pe copil să-şi 
autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună mai mult efort sau 
exerciţiu. Exemplu: La o activitate copilul a avut de colorat florile de primăvară. Spre surprinderea 
părinţilor, ghiocelul de pe fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în 
acest caz, este să provoace copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza erorilor („Îmi 
place desenul tău, dar sunt surprinsă că ghiocelul tău este albastru. Vrei să- mi vorbeşti despre el?”). 
Totodată, părintele trebuie să aprecieze ceea ce este pozitiv la lucrarea copilului său („Mă bucur că ai 
reuşit să termini de colorat florile!”), dar să corecteze eroarea („Vom merge să cumpărăm câţiva ghiocei 
să vedem ce culoare au!”) şi să fie încrezători că pe viitor va lucra corect („Sunt sigură că data viitoare vei 
colora merele în culoarea pe care o au!”). Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor 
dialoguri deschise, deoarece critica asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe 
sine. 

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de 
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să 
facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără 
teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii 
emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că 
ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească 
despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la 
întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai 
comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot 
începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se 

 



copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel 
copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.  

  Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în 
contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în 
conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare 
firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi 
priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la 
dispoziţie materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să 
exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul 
rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. 

 Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice 
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu 
maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i 
implica pe cei mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” 
pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, 
dornici să înveţe, să descopere lumea.  
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EDUCAȚIA ÎNCEPE ÎN FAMILIE 
 

Prof. înv. Primar Vîlnoiu Alina 
Şcoala Gimnazială Vrăneşti 

Structura Călineşti-Vale 
 
,,O VORBĂ BUNĂ ROSTITĂ LA TIMP, 
ÎNVIOREAZĂ SUFLETUL COPILULUI, 
PRECUM ŞI PLOAIA BUNĂ, CAZUTĂ LA TIMP 
POTRIVIT, ÎNVIOREAZĂ CÂMPUL” 
(PROVERB ROMANESC ) 
 
Fără îndoială că familia, primul mediu de viaţă al copilului, exercită o influenţă considerabilă 

asupra dezvoltării acestuia. Istoria fiecărei familii, cu problemele ei specifice care-i conferă o notă proprie 
în raport cu toate celelalte, contribuie în mod hotărâtor la conturarea profilului personalităţii copilului, 
acest ,,candidat la umanitate”, cum admirabil îl numeşte Pieron. Este ilustrativ în această ordine de idei, 
un fragment din schiţa ,,Vukol” a lui N.G. Pomialovski, în care autorul punctează relatarea naşterii 
eroului său cu consideraţii ca aceste: 

,,Va fi oare deştept, bun, fericit ? ...  Dacă va fi bătut la cap, va creşte un prost, chiar dacă nu   s-a 
născut aşa; dacă va fi educat de un profesor de dans, va deveni o păpuşă; dacă va fi hrănit din bani furaţi, 
faptul acesta îşi va pune pecetea asupra caracterului său. E  greu să arăţi şi să explici influenţa factorilor 
externi asupra minţii şi inimii omului. Dumnezeu ştie ce influenţă poate avea asupra unui copil mutra 
stupidă a dădacei, fizionomia tatălui, adesea lipsită de omenesc, biberonul murdar, mirosul  de tutun şi 
lacrimile fraţilor şi surorilor şi alte asemenea bucolice asemănătoare, cărora părinţii iubitori şi milostivi, 
stăpâni absoluţi ai casei şi ai familiei, nu le acordă nici o atenţie. Toate acestea deformează, fără îndoială, 
un om. ” 

Cadrul general în care se formează copilul de cele mai multe ori este bun, creând premisa unei 
dezvoltări normale, armonioase. În acest caz, exigenţele parentale sunt acceptate de copil în mod firesc, 
fără nici o rezervă. 

Cât este de plăcut să întălnim dimineaţa pâlcuri-pâlcuri de elevi îndreptăndu-se grăbiţi spre şcoală, 
cu ochii cârpiţi încă de somn, dar veseli şi gureşi, umplând străzile de larmă şi voie bună! 

Printre ei se întămplă însă să remarcăm uneori căte un ,,omuleţ”, păşind agale, cu capul plecat, trist, 
îngăndurat, prin contrast, observăm un altul încordat şi excesiv de grăbit, parcă într-o luptă îndârjită cu 
timpul, care nu-i ajunge niciodată; al treilea are faţa trasă şi nefiresc de crispată pentru un copil.  Şi dacă, 
sensibilizaţi de aceste apariţii ieşite din comun, am urmări cu atenţie şirurile de elevi, sigur am descoperi 
şi alte cazuri la fel de frapante. Toţi aceşti copiii prezintă o notă comună; ei nu-i iau în seamă pe cei din 
jur, fiind singuri cu ,,problemele” lor, care le-au creat aceste stări. Spre deosebire de toţi ceilalţi, ei merg 
posomorâţi spre şcoală. 

Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în 
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei 
amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său mediu şcolar. 

Este suficientă o singură carenţă  a familiei pentru a afecta planul vieţii psihice a copilului, 
antrenând o întreagă serie de neajunsuri, printre care şi dificultăţi în activitatea lui dominantă, învăţătura.  

Înlăturarea tuturor carenţelor presupune existenţa unui cămin armonios, a unei ambianţe familiale 
echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de relaţiile din familie 
se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte, faţă de îndatoriri şi se 
formează conduita şi caracterul lui. 
  

 



Studiu de specialitate 
IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI 

 
Educatoare:Vincze Melinda 

Grădiniţa cu P.P.”Prichindeii Veseli”Huedin, 
Structura I,Str.Varga Ecaterina,nr 10,Jud.Cluj 

 
Când vorbim despre cei şapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, bunici pentru formarea personalităţii şi comportamentul copilului până merge la şcoală. Când 
spunem că un copil are cei şapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să 
folosească corect formulele de politeţe (multumesc, te rog frumos, iartă-mă),să fie respectuos, să se 
comporte cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii cu care interacţionează. 

A avea” cei şapte ani de acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă în tot cursul 
zilei, în orce situaţie, cu toata lumea:cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii. 

Trebuie să ne străduim continuu să fim politicoşi, aşa viaţa noastră de zi cu zi va fi mult mai bună, 
mai armonioasă şi chiar mai veselă. 

Salutul este primul semn al politeţii.Salutăm orce persoană cunoscută,indiferent de locul în care o 
întâlnim,chiar dacă nu suntem siguri că persoana căreia îi adresăm salutul ne-a văzut ,pentru că salutul 
este o dovadă de politeţe.A aştepta să fii salutat dovedeşte impoliteţe,aşadar nu trebuie să fim zgârciţi cu 
salutul,şi trebuie să cunoaştem câteva reguli de-a saluta.Iată câteva dintre acestea: 

• Întotdeauna salutul trebuie să fie însoţit de un zâmbet 
• Când salutăm trebuie să-l privim în ochi pe cel salutat 
• Nu salutăm ţinând mâinile în buzunar şi nici cu gura plină 
• Să folosim diferite formule de salut 
• Când suntem salutaţi, întotdeauna răspundem la salut 
• Răspunsul de salut se face cu bunăvoinţă, cu respect, fără a tine mâinile în buzunar. 
Normele de conduită se învaţă din familie.Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să 

confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie, precum şi punctualitatea. Punctualitatea este 
foarte importanta atât pentru noi,cât şi pentru cei din jurul nostru.De aceea trebuie să învăţăm să fim 
punctuali.A fi functual este o dovadă de bună creştere şi de educaţie.Dar nu numai aceasta, şi ţinuta 
vestimentară este un lucru important  in ceea ce priveşte educaţia din familie.De fiecare dată, înainte de a 
ne îmbrăca, ne asigurăm că igiena noastră corporal este perfectă, toate hainele pe care le purtăm trebuie să 
fie perfect curate. 

De asemenea si când suntem la masă, respectăm anumite reguli (nu vorbim cu gura plina, folosim 
serveţel ori de câte ori este nevoie si folosim tacâmurile correct). 

Copilul în familie trebuie să înveţe şi cum se comporte pe strada.Pe stradă trebuie să avem o ţinută 
corectă şi firească,mersul trebuie să aibă un ritm normal, fără să deranjăm pe ceilalţi pietoni, să nu fugim 
prin faţa maşinilor,să traversăm corect strada. 

De asemenea politeţea nu trebuie să ne părăsească,nici în mijloacele de transport în comun,nici dacă 
uneori aşteptăm în staţie cam mult şi nici dacă este mare aglomeraţie în mijloacele de transport,respectând 
anumite reguli de bază  in ceea ce priveşte urcarea/coborâre, păstrarea curăţeniei, păstrarea liniştei şi 
acordarea locului pe scaun celor în vârstă. 

Alte reguli de politeţe trebuie respectat şi în timpul unei vizite sau când avem musafiri ,dar şi atunci 
când primim cadouri,precum şi în magazine. 

 Viaţa copilului acasă în familie si în toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează 
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la dezvoltarea şi formarea lui ca om.În familie copilul începe să 
se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se 
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

 Familia este  un model din toate punctele de vedere în faţa copilului şi răspunde de trebuinţele 
elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, având o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 
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IMPORTANȚA PRIMILOR ȘAPTE ANI DIN VIAȚA UNUI OM 
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Familia este cea mai veche formă de comunitate umană, despre care se știe că menține continuitatea 

biologică și culturală, asigurând sentimentul siguranței, al condițiilor de viață pentru copil, fiind primul 
factor în educația și instrucția copilului. Familia rămâne o necesitate de-a lungul epocii moderne. Astfel, 
familia îi oferă copilului primele informații despre lumea înconjurătoare, primele norme și reguli de 
conduită, dar și mediul propice necesar satisfacerii trebuințelor și dorințelor sale. Familia este prima 
școală a copilului, iar contribuția ei poate favoriza sau îngreuna activitatea școlii.  Familia se preocupă de 
dezvoltarea fizică a copiilor și se îngrijește de sănătatea lor, asigurând hrana și îmbrăcămintea sau creând 
condiții cât mai bune de odihnă și de trai. Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă 
personală și socială, obișnuindu-l să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea 
organismului.  

„Ca formă de comunicare umană, familia este, poate, cea mai trainică, fiind caracteristică pentru 
toate treptele de dezvoltare istorică și având o mare stabilitate ca structură socială.” (Maria 
Constantinescu, 2004, p.10). 

Familiile sunt diferite ca structură și membri, fiind adesea asociate cu stabilitatea, echilibrul, 
moralitatea, responsabilitatea și durabilitatea.  

Familia tradițională se caracteriza printr-o ierarhie clară, iar respectarea acesteia menținea echilibrul 
între membrii familiei. Conflictele în cadrul familiei erau rare, iar comunitatea era adesea intolerantă. 
Rolul mamei în familia tradițională era de a-și crește și educa frumos copiii, oferindu-le timp, iubire și 
înțelegere.  

Familia modernă presupune satisfacerea nevoilor tuturor membrilor familiei, iar ambii soți se 
implică în echilibrarea balanței din punct de vedere financiar. Evoluția rapidă a științei și tehnicii a dus la 
adaptarea societății privind standardele de viață din ce în ce mai  înalte. De multe ori, pentru a face față 
noilor provocări ale lumii contemporane, echilibrul familiei a fost mult încercat datorită neînțelegerilor 
asupra banilor, opțiunilor de viitor, serviciului.  

În familia modernă, partenerii au aceeași autoritate, iau deciziile de comun acord, totul rezumându-
se la obținerea unor venituri din ce în ce mai mari. În goana lor pentru câștigarea  unei existențe normale, 
părinții par să-și uite adesea rolul, neglijându-și de foarte multe ori copiii. Aceștia, simțind dezinteresul 
părinților, aleg grupuri vicioase de prieteni sau se ascund în spatele ecranelor virtuale, căutându-și 
prieteni pe rețele de socializare, tinzând în realitate spre însingurare.  

Copilului trebuie să i se acorde o atenție deosebită în cadrul familiei în care se dezvoltă. 
Educația primită în cadrul familiei în primii ani de viață înseamnă foarte mult, deoarece în această 

perioadă se conturează și se fixează comportamentul copilului, iar părinții au un rol definitoriu în 
modelarea, structurarea și dezvoltarea personalității copilului.  

Copiii vor fi tentați să facă exact aceleași activități pe care le desfășoară părinții și își vor însuși 
aceleași deprinderi și obiceiuri. Părinții reprezintă primele modele sociale ale copiilor, primii oameni care 
se ocupă de educația, de creșterea și de dezvoltarea armonioasă a celor mici. În educație, ambii părinți 
trebuie să-și asume roluri și trebuie să se completeze reciproc în luarea deciziilor, fără a-și reproșa unul 
altuia hotărârea în fața copilului. Astfel, copilul va ști că există reguli și încălcarea va conduce spre efecte 
negative. Așadar, nu se permite copilului să facă mereu ceea ce dorește.  

În educația copiilor sunt necesare și comportamente mai ferme sau restrictive din partea părinților. 
Copiii, în explorarea mediului, se pot expune ușor pericolului, fapt pentru care părinții trebuie să impună 
norme și reguli în procesul de creștere și educație a micuților. Un simplu nu spus copilului în lupta lui cu 
mediul nu va avea niciun efect, însă dacă acel nu va fi urmat de argumente și explicații, copilul va 
înțelege și va coopera cu părintele său. 

Educaţia este un drept fundamental al omului (toţi copiii trebuie să aibă dreptul la o educaţie 
gratuită şi de calitate), care permite fiecăruia să dobândească cunoştinţele necesare pentru a înţelege 

 



lumea de astăzi şi pentru a putea participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă 
la baza învăţării de-a lungul vieţii, creează încredere, te face mai independent şi totodată conştient de 
drepturile şi posibilităţile proprii. Ea îl învaţă pe individ cum să se comporte în calitate de cetăţean 
responsabil şi informat. 

 Educația celor șapte ani de acasă reprezintă educația primită în familie și se consideră că ea se 
impune în proporție de 50 de procente în dezvoltarea mental-emoțională și în caracterul individului. 
Familia reprezintă nucleul societății unde se formează copilul, adică viitorul cetățean, omul de mâine, 
părintele sau prietenul. Primele modele sociale observate de copii în familiile lor sunt  părinții și de aceea 
ei trebuie să ofere  un climat cald, primitor, binevoitor, pentru ca micuții să se dezvolte în armonie cu 
mediul. Numai părinții pot oferi copiilor acele acte de educație, prin care ei să  devină responsabili și 
capabili să-și asume roluri în societate. Acte precum respectul, grija pentru ceilalți sau iubirea sunt 
dezvoltate in familie și transpuse mai apoi în societate. 

A fi părinte este o artă și puțini sunt cei care înțeleg că părintele trebuie să îndeplinească mai multe 
roluri în viața copilului său. Întâi este protector, apoi prieten de joacă, pentru ca mai apoi să devină 
consilier. Rolul de protector îl are părintele pe întreaga durată a vieții, chiar dacă de la o vârstă pare că nu 
își mai sprijină copilul. El îl va sprijini mereu în realitate, deși în unele momente ale vieții nu este de 
acord cu deciziile copilului. Părintele devine prieten de joacă încă din primele zile de viață ale copilului, 
ajutându-l să exploreze mediul și să-și formeze propriul raționament, îl învață să-și depășească temerile, îl 
încurajează să se joace, să vorbească, să-și formeze o lume imaginară unde jucăriile pot vorbi, unde el 
conduce jocul după propriile reguli.  
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Cei șapte ani de acasă ─ între mit și realitate 
 

Prof. Monica-Oana Vintilescu 
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Timișoara 
 
Una dintre noțiunile pe care se bate foarte multă monedă în societatea noastră contemporană este 

aceea a „celor șapte ani de acasă”. Cu toate acestea, ideea nu este deloc nouă, ea fiind preluată din epoci 
precedente și rezistând de-a lungul timpului, datorită unei realități incontestabile care se ascunde în 
spatele său.  

Astfel, convingerea că educația începe în familie, că bazele acesteia se pun acasă, cu mult înainte de 
a introduce copilul în orice fel de sistem educațional instituționalizat este adânc înrădăcinată în 
mentalitatea românească și, desigur, nu este lipsită de o bază reală.  

Familia, privită ca prim nucleu esențial al societății, este cea dintâi chemată să-i ofere copilului, pe 
lângă siguranța de ordin material, fizic, și primele noțiuni privitoare la ceea ce înseamnă un 
comportament civilizat în societate, bunul-simț și bunele maniere, o atitudine tolerantă și ponderată față 
de cei din jur și așa mai departe. În  familie se învață regulile elementare ale dialogului (cum ar fi faptul 
că, pentru a se putea înțelege unii cu ceilalți, precum și pentru a da dovadă de respect reciproc, oamenii 
vorbesc, respectiv se ascultă pe rând, fără să se întrerupă unii pe alții; tonul cu care ne adresăm unii 
celorlalți trebuie să fie adecvat momentului și locului în care ne aflăm, gesturile reprezintă și ele un 
mijloc de transmitere a mesajului, unul non-verbal, făcând parte, la rândul lor, dintre elementele care 
contribuie la accentuarea expresivității și putând avea darul de a convinge interlocutorul în măsură egală 
cu vorbele).  

În același timp, acasă se învață regulile fundamentale de bună purtare: salutul adresat persoanelor 
întâlnite în momentul în care intrăm într-o clădire, într-o încăpere sau când ne aflăm pe stradă, felul 
politicos în care ne adresăm unei persoane pentru a-i cere ceva, precum și mulțumirile aferente, după ce 
primim ceea ce am cerut, mulțumirile pentru masă, salutul adresat la despărțire, scuzele pentru o 
eventuală întârziere etc. 

Tot acasă este necesar să li se inoculeze celor mici, cu tact și cu răbdare, chiar de la vârste destul de 
fragede, pe de o parte, ideea că oamenii au și îndatoriri, nu numai drepturi, pe de altă parte, ideea că orice 
faptă are o consecință, pe care o suportăm cu toții, inevitabil și fără discriminare, ca urmare a acțiunilor 
noastre. 

Respectul este o noțiune abstractă pentru copii, așadar, pentru a-l putea obține de la ei, este nevoie 
mai întâi ca noi, adulții, să-l oferim. Respectul se câștigă, nu poate fi impus. Prin urmare, dacă dorim să 
fim respectați, primul și cel mai important lucru pe care îl putem face este să-i respectăm noi pe cei aflați 
în fața noastră, indiferent ce vârstă au, să ne păstrăm mintea deschisă și să acceptăm fără rezerve ideea că 
oricând putem învăța un lucru nou, inclusiv de la cei care sunt cu mulți ani mai tineri decât noi.  

După o experiență didactică de douăzeci și cinci de ani, apreciem că educația tinerelor generații se 
poate face numai printr-o reală colaborare școală-familie, cu accent deosebit pe rolul școlii. Dacă cei 
șapte ani de acasă constituie fundamentul pe care se construiește mai apoi eșafodajul care este apanajul 
școlii, atunci se cere precizat faptul că, spre deosebire de membrii familiilor elevilor noștri, noi, dascălii, 
suntem educatorii de profesie. Pornim de la ceea ce s-a construit în privința caracterului celor mici, în 
primii lor șapte ani de viață, însă ceea ce adăugăm noi este vital. Nouă ne revine sarcina, ca educatori 
profesioniști, să completăm eventualele carențe sau chiar să luăm de la zero, acolo unde și dacă este 
cazul, ceea ce familia nu a reușit să facă, cel mai probabil, din motive obiective. Există posibilitatea ca un 
părinte să nu beneficieze de suficient timp pentru a se ocupa de copilul său, datorită serviciului pe care îl 
are sau chiar să nu știe efectiv ce anume să-l învețe, datorită propriului său nivel de educație scăzut. 
Dascălul  însă are la dispoziție atât timpul, cât și resursele necesare pentru a desăvârși o educație începută 
în cei șapte ani de start, într-un mod de care să se simtă mândru peste ani, când va avea în fața sa o 
generație de adulți educați cum se cuvine. 
  

 



EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof. Irina VÎNTURIȘ 
L.T.H. Coandă Craiova 

 
Curiozitatea debordantă a copiilor din primii ani de viață se poate manifesta și față de natura, dacă 

parinții și ceilalți adulti din viata celor mici permit acest lucru. Educatia ecologica se bazează pe 
experiențele din primii ani de viață. Aceste experiențe joaca un rol foarte important în formarea 
atitudinilor, a valorilor si a comportamentelor pe care le va avea copilul pe tot parcursul vietii (de 
exemplu, daca il invatam pe copil de mic sa nu arunce pe strada ambalaje, ci in cosurile de gunoi, 
comportamentul lui va fi acelasi si peste 10-20 de ani). 

Din pacate, copiii petrec din ce in ce mai putin timp in natura, specialistii ajungand sa vorbeasca 
despre deficitul de natura, fenomen care poate explica numarul mare de probleme emotionale si de 
comportament in randul copiilor. Parintii si cadrele didactice au rolul de a permite copiilor sa petreaca 
mai mult timp in aer liber si in natura, punand accentul pe educatia ecologica. 

Educatia ecologica trebuie sa inceapa de la cele mai mici varste pentru ca: 
• cei mici isi dezvolta un sentiment de respect si preocupare fata de mediul natural 
• interactiunile pozitive cu mediul natural sunt parte dintr-o dezvoltare sanatoasa a copiilor 
Copiii apropiati de natura deseori sunt mai veseli, mai plini de viata si mai curiosi, iar educatia 

ecologica din primii ani de viata ai copiilor ar trebui sa se bazeze pe curiozitate si descoperire. 
Copiii invata cel mai bine pe baza experientei, a ceea ce deja ii este familiar si confortabil. 

Plimbarile in natura, iesirile in parc, admiratul unui apus, a unor pasari sau animale pot fi experiente 
simple, dar pline de invatatura. 

Copiii trebuie să învețe despre  „The four Ls of learning about living creatures”, adica „Cei 4 L ai 
invatarii despre creaturile vii”: 

• Look at them - priveste-le 
• Learn about them - invata despre ele 
• Let them go - lasa-le sa plece 
• Leave them alone - nu le deranja 
Cei mici deseori dezvolta legaturi emotionale fata de ceea ce le este confortabil si familiar. Daca ne 

dorim sa ii ajutam sa isi dezvolte o conexiune cu natura, atunci trebuie sa ii expunem cat mai mult la 
mediul natural. Astfel de experiente reprezinta esenta educatiei ecologice. In primii ani de viata ea se 
reflecta prin explorarea si bucuria descoperirii naturii inconjuratoare sub indrumarea adultilor. 

Nu doar parintii pot fi indrumatori ai copiilor, ci si acestia la randul lor isi pot influenta parintii din 
punct de vedere al comportamentului si al atitudinilor. Multi copii invata la scoala despre reciclare, 
importanta copacilor sau poluare, venind acasa bucurosi sa impartaseasca din informatiile invatate la 
scoală.  

Educația ecologică este un demers despre care se vorbește mult în ultima vreme și prezintă o mare 
importanță de-a lungul timpului, primind mai multe accepţiuni: studiul naturii,  educaţia pentru 
conservarea naturii, educaţia pentru mediu, despre mediu, în mediu, prin mediu. Mulţi autori consideră 
educaţia pentru mediu mai mult decât o disciplină şcolară , o pregătire pentru viaţă în care se poate 
interveni prin acţiune directă pentru a asigura o evoluţie a societăţii umane în compatibilitate cu mediul 
natural. Cu toate acestea, ea continuă să fie abordată mai degrabă ca o disciplină aparte, neintegrată în 
programa şcolară, fără corelaţie cu alte materii şi cu o ofertă redusă în ceea ce priveşte aplicabilitatea în 
viaţa de zi de zi. Deşi ca termen este din ce în ce mai cunoscut, educaţia ecologică este văzută, mai 
degrabă, ca un domeniu separat şi nu ca o necesitate permanentă a vieţii noastre cotidiene.  Este din ce în 
ce mai necesară crearea de noi forme de relaţionare între indivizi, societate şi natură, pentru a găsi o 
alianţă care să reducă eventualitatea din ce în ce mai probabilă a unor pagube ireversibile la nivelul 
mediului. Sunt utile noi forme de cunoaştere care să pună indivizii, comunităţile şi responsabilii vieţii 
sociale la toate nivelurile (economic, politic, instituţional, administrativ, productiv, cultural etc), în 
situaţia de a nu mai putea ignora consecințele acţiunilor umane asupra mediului. 

Un obiectiv extrem de important pentru viitorul omenirii este acela de a asigura îmbunătăţirea 
constantă a calităţii vieţii pentru această generaţie şi pentru cele viitoare, în aşa fel încât să fie respectată 
moştenirea noastră comună – planeta pe care trăim. Pentru a îndeplini acest obiectiv trebuie să învăţăm 

 



constant – despre noi, despre potenţialul nostru, despre limitele noastre, despre relaţionarea cu ceilalţi şi 
cu mediul în care trăim. Educaţia ecologică pentru o dezvoltare durabilă reprezintă o îndatorire pe viaţă 
care se constituie într-o provocare pentru indivizi, instituţii şi societate să vadă ziua de mâine ca pe o zi ce 
aparţine tuturor sau nu va aparţine nimănui. Educaţia ecologică este procesul prin care sunt recunoscute 
valori şi clarificate concepte pentru a se putea dezvolta abilităţi şi atitudini necesare înţelegerii şi 
aprecierii relaţiilor dintre om, cultura din care face parte şi mediul biofizic. Educaţia ecologică include şi 
exersarea luării de decizii şi formularea unui cod propriu de conduită privind calitatea mediului. În 
declaraţia adoptată în cadrul Conferinţei de la Tbilisi (1977) se afirma că educaţia ecologică ar trebui să 
„încurajeze iniţiativa, spiritul de responsabilitate şi dedicaţie pentru edificarea unui viitor mai bun”. 

Educaţiei ecologice nimeni nu i se va putea sustrage, întrucât este o educaţie a tuturor. Statutul ei 
foarte dinamic, complex, universal, mereu înnoit şi înnoitor, este pe termen lung, însoţind întreaga 
existenţă umană. Educaţia ecologică este o educaţie a solidarizării acţionale.  

Educaţia ecologică în şcoală şi dincolo de şcoală evaluează mereu contribuţia fiecăruia şi a 
grupurilor sociale în soluţionarea problemelor grave privind gospodărirea noastră planetară, starea ei de 
ordine, de resurse, de sănătate.  

Educaţia ecologică îndeamnă permanent la responsabilitate şi solidaritate, la reflecţii şi acţiune. 
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Importanta celor 7 ani de acasa 
 

Prof.inv.primar :Visan Alina 
 
Cei „7 ani de acasa” este un concept care dateaza inca din vechi timpuri, atunci cand copilul mergea 

la scoala la varsta de 7 ani si cand trebuia sa demonstreze o buna crestere acasa, o formare si dezvoltare a 
personalitatii raportata la individ si la societate –educatia. 

Intrarea copilului in sistemul de invatamant la varsta de 3 ani a dus la un nou concept si anume 
educatia timpurie. Aceasta asigura formarea capacitatii de a invata,fiind o necesitate a secolului in care 
traim si favorizeaza oportunitatile de invatare de mai tarziu. Una din finalitatile educatiei timpurii este 
dezvoltarea libera,integrala,armonioasa a personalitatii,in functie de ritmul propriu si de 
trebuinte,sprijinind formarea autonoma. 

Intre 3 si 7 ani observam o dezvoltare spectaculoasa atat fizic cat si psihologic. Este activa formarea 
comportamentelor autonome,organizarea deprinderilor si obisnuintelor.Astfel isi insuseste elementele de 
baza ale fondului de adaptare culturala-cei 7 ani de acasa. Aceasta dureaza toata viata si creaza 
personalitatii un suport de adaptare,suport de responsabilitate fata de propria persoana si contributie la eul 
personal. Atitudinile si formele de conduita de formeaza prin invatare si exersare pe fondul unei intense 
dezvoltari psihice care-i solicita toate resursele de adaptare. 

Educatia, bunele maniere, regilile morale sunt cheia adaptarii copilului in societate. Dar educatia 
privita in cei 7 ani sau „varsta de aur a copilariei”,cea in care copilul asimileaza cel mai rapid informatiile 
din mediu, se bazeaza pe cativa factori: relatia afectiva dintre copil si parinti, specificul de dezvoltare al 
copilului,valorile pe care se bazeaza familia si pe care le transmite copilului. Baza formarii unui 
comportament corespunzator ,spun psihologii, este relatia afectiva cu parintii. Copilul iubit se simte 
protejat, ingrijit iar aceasta idee de siguranta ii creaza deschiderea spre invatarea si asumarea regulilor de 
comportament. Totodata, educarea copilului intr-o atmosfera bazata pe iubire si incredere,face ca regulile 
sa nu se transforme intr-o disciplina de fier. Parintii sunt modele pentru copii iar copilul se ghideaza mai 
mult dupa modele oferite decat dupa ce i se spune sa faca. In functie de valorile societatii prezente,unele 
comportamente pot fi etichetate ca bune /rele si un copil ca educat /needucat, cuminte /nazdravan s.s.m.d. 
In esenta toate comportamentele negative ale copilului ascund de multe ori frustrari, lipsa stimei de sine, 
probleme in familie etc. O viata de familie armonioasa in care toti se poarta cu blandete si intelegere, 
toleranta si iubire ,va aduce societatii un copil echilibrat fara a cadea intr-o oarecere disciplina drastica, ci 
firesc, natural. Apoi el va aduce mai departe acest mod de a fi. Cu totii am auzit des cuvintele „sa fii 
cuminte” dar ce inseamna mai exact acestea? Este clar ca sunt destul de realative daca ne referim la epoci 
diferite. Pentru am prins putin  din perioada comunista si am ascultat cu mare interes povestile parintilor 
mei,pot spune ca a fi cuminte insemna atunci sa nu atingi vreun obiect,sa stai intr-un loc,sa stai nemiscat 
,sa nu vorbesti,alergi ,asadar sa nu te exprimi,sa nu fii liber.  De multe ori suna chiar amenintator iar 
neascultarea era de cele mai multe ori insotita de pedeapsa. A fi educat insemna de cele mai multe ori 
lipsa manifestarii individulale,naturale a copilului care era intr-un fel blocata si gresit inteleasa.  

Astazi „cei 7 ani de acasa”simbolizeaza un anumit standard , calitati  pe care trebuie sa le aiba 
copilul viitor adult, acele virtuti care se sadesc in sufletul copilului de mic pentru a face din el un om  de 
succes. Astfel daca sadim in el respectul,avem si politete;daca sadim in el incredere o sa fie curajos si 
luptator;daca il invatam toleranta o sa fie la randul lui intelegator cu ceilalti ... Dar toate acestea pot fi 
reale doar daca noi il tratam cu respect, incredere ,taloranta si tot ceea ce vrem sa cladim il el. 

Dupa parerea mea ,astazi un copil care are „cei 7 ani de acasa” inseamna: 
-sa stie sa aleaga ,sa stie ce ii place si ce nu; 
-sa-si sustina parerea cu argumente pertinente; 
-sa-si apere interesele fara sa-i deranjeze pe ceilalti; 
-sa inteleaga consecintele actiunilor  si sa-si recunoasca greselile; 
-sa-si respecte partenerii de joaca; 
-sa stie sa piarda; 
-sa-si insuseasca reguli de conduita sociala; 
Toate acestea creaza o trasatura a personalitatii –asertivitatea care ne ajuta pentru a scapa de 

manipularea la care suntem supusi zi de zi. 

 



Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
  

 



Totul începe cu cei 7 ani de-acasă 
 

Prof. înv. primar Visarinescu Cristina 
Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu” Călan 

 
 Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  "Dar educaţia primită în cei 7 de 
acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, 
valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea 
de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu". 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 
copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart 
cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl 
vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o 
prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 
ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să 
se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e 
rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie.  

De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se 
cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces 
de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia 
corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la 
cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.   

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 



Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 
copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. Pãrinții au o foarte mare influențã 
asupra copiilor în primii 7 ani de viațã, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmeazã sã le 
respecte și ei o datã cu integrarea în societate, acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, 
așadar, sã le transmitem micuților învãțãmintele pe care le considerãm noi necesare și care îl vor ajuta sã 
fie un om respectuos și demn de respect la rândul sãu. 
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CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF.ÎNV.PREŞC.VIŞOIU SIMONA 
G.P.P.”SFÂNTA MARINA” 

 
„Diploma celor şapte ani de-acasa ai copilului exprimă calificativul părinţilor.” -Valeria 

Mahoc 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea 
ce îi interesează, fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai 
făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această 
temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti 
ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca 
unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună 
ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte importante sunt şi activităţile 
complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai 
uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie 

 



potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile 
propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi 
particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, să-i 
organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite 
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament 
modele de urmat. Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o 
pregătire minuţioasă ar putea fi: a) În natură: - să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aşi ascunselea”, 
„De-a Baba-Oarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să 
simtă iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, 
şuieratul vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească 
despre cum se folosesc, despre gustul lor ş.a.  

- să-i incite la desfăşurarea de acţiuni care dezvoltă abilităţile matematice (numărare, împărţire 
echitabilă, realizarea de grupe cu acelaşi număr de elemente) - să le stimuleze imaginaţia, antrenându-i să 
confecţioneze obiecte simple, cu materiale din natură (buchete din flori, mărgele din scoici, medalioane 
din pietricele, pictură pe pietre, colaje din seminţe, frunze etc.) b) În gospodărie: - să sorteze 
îmbrăcăminte şi încălţăminte după criterii diferite: anotimpurile în care le folosim, mărime, culoare, 
formă etc. - să caracterizeze obiecte familiare, referindu-se la utilitate, gust, miros, aspect - să se joace în 
funcţie de activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a vânzătorul”, „De-a petrecerea”, „De-a 
musafirii” etc. c) În drum spre grădiniţă: - să numere maşinile de o anumită culoare - să privească atent 
maşinile şi să semnaleze printr-un cuvânt că a observat o anumită literă în numărul de înmatriculare al 
acesteia („Hai să spunem crocodil când vedem un C la numerele de pe tăbliţele maşinilor”) - să se joace, 
atribuindu-şi diferite roluri („Să zicem că eu eram Ana, colega ta şi ne întâlneam pe drum…”) Fiecare 
moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. 
Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu 
trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei 
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le 
trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să 
înveţe, să descopere lumea. 

Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Importanţa  celor “şapte ani de acasă” în dezvoltarea personalităţii copilului 
 

prof. înv. preşc. VIŢU STELUŢA 
Grăd. P.N. Sacoşu Mare, jud. Timiş 

 
Dezvoltarea personalităţii copilului are loc în prezenţa şi sub influenţa a trei mari grupe de factori 

determinanţi, care se află într-o relaţie de interdependenţă şi care, în proporţii diferite, pun în valoare 
anumite aspecte ale personalităţii. Cele trei grupe mari de factori sunt :ereditatea,mediul şi educaţia.  

În actul de educare al copilului, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial, 
deoarece educaţia începe încă din primii ani de viaţă, în familie. Familia contribuie la satisfacerea 
trebuinţelor copilului încă din primii ani de viaţă, oferindu-i modele de comportament, de comunicare, 
contribuind pregnant la socializarea copilului, la dezvoltarea conştiinţei şi a conduitelor morale. Relaţiile 
copilului cu familia sunt de durată, consistente, fundamentate pe legături afective, care au la bază căldura 
căminului şi înţelegerea. 

Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educaţia în familie 
precedând-o pe cea instituţională. Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar 
educaţia sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluţia fizică, urmărindu-se concomitent 
educaţia intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluţia psihică a 
copilului îl au exemplele pozitive de acasă, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte 
important.  

Primele impresii despre lume şi viaţă, despre fenomene din natură şi societate, copilul le primeşte 
din familie. Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el îşi însuşeşte limbajul, care cu 
timpul devine un puternic instrument al dezvoltării sale psihice. Părinţii vor fi atenţi la felul cum pronunţă 
copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea,le vor îmbogăţi vocabularul, îi vor învăţa să se exprime corect şi 
coerent. În familie copiii îşi însuşesc primele cunoştinţe, îşi formează primele reprezentări şi dobândesc 
experienţe morale. Părinţii îi învaţă de timpuriu să înţeleagă ce este „bine”şi ce este„rău”, ce este 
„permis”şi ce este „interzis”. Pentru unele fapte şi acţiuni, copiii sunt încurajaţi şi lăudaţi, iar pentru altele 
sunt dojeniţi de către părinţi. 

Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului faţă de alţii exprimă de fapt atmosfera 
morală în care el a fost crescut în familie, sfaturile şi îndemnurile pe care le-a primit de la părinţi, 
exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile şi faptele lor de conduită.  

În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaţii juste între membrii familiei. 
Ceea ce trebuie să caracterizeze relaţiile dintre părinţi şi copii este stima reciprocă dintre aceştia, 
dragostea părintească raţională faţă de copii, consecvenţa şi unitatea cerinţelor pe care le formulează 
părinţii şi ceilalţi membri ai familiei faţă de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin 
atitudinile şi faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Unii părinţi le acceptă copiilor 
comportamente neadecvate, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de nici un fel 
de respect şi autoritate în faţa acestora. Experienţa educaţiei în familie arată că acolo unde copiii sunt 
scutiţi de orice fel de griji şi eforturi, ei devin egoişti, nu-şi iubesc cu adevărat părinţii, se înstrăinează de 
ei. Ei nu trebuie să-l silească să-şi petreacă timpul numai în preajma lor,  privându-l pe copil de 
posibilitatea de a se juca cu alţi copii, acest lucru înseamnând a-l lipsi de bucuriile vieţii. Niciun copil nu 
poate să crească sănătos , sub aspectul intelectual şi moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv şi prin 
colectivul de copii. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social, cultural. Mediul familial, mai ales sub aspect 
afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se modelează sub acest aspect personalitatea. Copilul trăieşte 
în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă 
funcţie ( reglatoare, socializatoare şi individualizatoare), familia contribuie în mare măsură la definirea 
personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

După ce copilul intră în grădiniţă, familia devine un partener permanent cu rol important în educaţia 
sa. Sarcinile educaţiei se divizează între grădiniţă şi familie. Astfel, permanent părinţii trebuie să simtă 
responsabilitatea pentru educaţia copiilor, cerânduli-se aportul nu numai atunci când se ivesc fenomene 
negative, ci şi în sprijinirea activităţilor de  zi cu zi.  Întrucât familia şi grădiniţa sunt factori 
educativi de mare însemnătate şi ceea ce realizează unul depinde de celălalt, este firesc ca între aceşti 
factori să se realizeze o strânsă unitate de cerinţe şi exigenţe. Familia constituie prima şcoală în care 

 



copilul  socializează, iar grădiniţa este forma instituţionalizată care corectează şi îmbogăţeşte, continuă şi 
completează ceea ce începe familia, de aceea, putem spune că, grădiniţa este de fapt, o a doua familie a 
copilului.  

A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al 
societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.  

Printre ceea ce presupune, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care micuţul salută 

doar  prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere 

şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi 
testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se 
conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă - folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 
serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni 

Copiii preşcolari  îşi modelează “zestrea educativă” dobândită în familie prin exemplele şi 
învăţăturile date de educatoare, de personalul administrativ, de ceilalţi copii, etc. 

Copilul aparţine unei familii şi activităţile educative ale instituţiei preşcolare devin eficiente dacă se 
desfăşoară atât în sprijinul dezvoltării copilului, cât şi al funcţiei educative a familiei sale. 

Având în vedere că anii copilăriei sunt şi anii grădiniţei, specificul muncii educative din grădiniţă 
presupune şi organizarea unor activităţi cu familiile copiilor. Rolul familiei nu se poate rezuma la 
asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzut ca primul 
factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională 
instituţionalizată. Funcţia prioritară a grădiniţei fiind cea formativ-pedagogică, e firesc ca acţiunea ei să 
vizeze atât pe copii cât şi pe părinţii lor, deoarece părinţii educă, dar se şi educă prin copiii lor. 

Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii şapte ani de viaţă, când le 
transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, 
acolo unde îşi vor asuma alte roluri noi. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. J. Locke- “Câteva cugetări asupra educaţiei”, traducere şi note de M. Cimpoieş, E.D.P., 

Bucureşti, 1971; 
2. Revista Învăţământului Preşcolar – “Educaţia în anul 2002”, Nr.3-4/2002, Redactor Şef – 

Silvia Dima, Bucureşti, 2002; 
3.  Ciofu Carmen, “Interacţiunea părinţi-copii”, Editura  Medicală Amaltea, 1998 . 

  

 



Cei 7 ani de acasă 
 

Prof. Vizitiu Ana-Maria 
 
Deși este folosită mai des cu sens negativ (a nu avea cei șapte ani de acasă), ca părinți sau ca 

dascǎli aflați permanent în legătură cu aceasă lume a copiilor, auzim de multe ori expresia  cei șapte ani 
de acasă, care ne duce cu gândul la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea 
personalităţii şi a comportamentului până merge la şcoală. Această situație atribuie părinţilor o mare 
responsabilitate, deoarece de ei depinde evoluția adultului de mâine, ei pun bazele unei bune educații în  
primii ani ai copilăriei. Pe acest fundament, ulterior, școala și alte medii educaționale construiesc, 
confirmă și consolidează normele deja deprinse.  

În acest context, părintele  este primul model pentru copilul său și trebuie să realizeze cât de 
important este pentru el să trăiască în armonie, devenind apoi  un copil bine-crescut, care ştie să salute, să 
roage, sǎ multumeascǎ, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. În funcție de 
comportamentul său, va fi catalogat de cei din jur ca un individ care are sau nu are cei şapte ani de acasă. 

În ciuda schimbării unor concepții și a adoptării de către părinți a unor noi modele comportamentale 
și de educație, a avea cei șapte ani de acasă a rǎmas un fel de deziderat si un de termen de comparație, 
fiind cunoscută tuturor  ideea care stă la baza acestei expresii.  

Elevii adolescenți conștientizeazǎ importanța celor șapte ani de acasǎ și considerǎ că e relevantă 
puterea exemplului oferit de pǎrinți și familiarizarea copilului cu anumite situații. În opinia lor, pe 
parcursul celor șapte ani, relația dintre pǎrinți și copil, dacă se bazează pe comunicare liberǎ și pe 
implicare afectivǎ, va aduce lucruri benefice în formarea tânǎrului. De asemenea, apreciză cǎ, în anii 
petrecuți acasǎ, copilul trebuie să își însușească noțiuni ca responsabilitate, respectarea regulilor, 
punctualitate, acestea asimilându-se, în opinia lor, prin intermediul regulilor și interdicțiilor impuse de 
pǎrinți. 

Dacă cei mai mici percep acea perioadă din viață ca fiind una în care totul „a fost foarte frumos si 
linistitor”, cei mari analizează mai profund etapa de care își amintesc: 

 Cei șapte ani de acasă constituie fundamentul unei conduite morale, fiind anii în care suntem 
receptivi la orice se întâmplă în jurul nostru, ne căutam modele și ne fixăm primele idealuri (vreau să 
devin…). 

 Etapa în care frecventa întrebare cu care ne confruntăm este Ce vreau să mă fac când voi fi 
mare? 

 E momentul începutului. 
 Ne formăm în sânul familiei, preluând calități și modele de comportament de la părinți. 
 Învățăm să fim, prin imitare: vedem un actor, ne place de el, ne propunem să devenim la fel. 
 Primim protecția părinților, a celor din jur, dar și a lumii, deoarece doi ochi de copil nu sunt 

capabili să perceapă duritatea vieții. 
 E imaginea jocului de pe ulița bunicilor. 
Concluzionând, putem afirma cǎ „lecțiile predate” în cei șapte ani de acasǎ au un rol major în 

pregătirea copilului pentru viața de adult. 
  

 



Cei șapte ani de-acasă 
 

Educatoare, Vlad Emilia 
G.P.N.Sudiți, Com.Poșta Cîlnău 

 
Ne bucurăm de câte ori vedem în jur copii,tineri sau adulti care au un comportament cuviincios , un 

limbaj decent ,dovedind o bună educație . Putem spune cu admirație ,că aceștia  au “ cei șapte ani de-
acasă” și meritul este al celor care i-au crescut și educat în primii ani de viață,în special al părinților.Din 
păcate,vedem de multe ori copii și adulți ,care se poartă necuviincios,îi jignesc sau sfidează pe cei din jur 
, doar pentru că așa se simt ei bine sau pentru că  ceilalți nu merită . Este ușor de înțeles că familiile lor nu 
au acordat atenție educației lor. Sigur ,părinții lor au același tip de comportament și au fost un exemplu 
negativ pentru copiii lor. 

Copilul își petrece cea mai mare parte din timp în familie ,aceasta exercitând cea mai mare influență 
asupra lui.  Exemplul și dragostea părinților modelează sufletul unui copil . Părinții sunt un model de 
viață ,de comportare și au o influență decisivă asupra copilului.Un exemplu este mai mult decât o 
regulă,este o învățătură prin faptă,o lecție fără cuvinte. Este important să le formăm copiilor deprinderi 
pozitive de voință și caracter și să-i ferim de împrejurări în care ar putea fi leneși,necuviincioși sau 
necinstiți,pentru că este mai ușor să le formăm deprinderi corecte,decât să-i dezobișnuim de deprinderi 
negative ,deja dsobândite.Educația copilului începută în familie continuă la grădiniță și  o bună colaborare 
între grădiniță și familie asigură o unitate a sistemului de cerințe.Astfel,reușita muncii este deplină. 

Nu se poate delimita strict rolul familiei de cel al grădiniței în formarea și educarea deprinderilor 
morale la copiii preșcolari.Împreună suntem responsabili de calitatea deprinderilor,”obiceiurilor” formate 
la această vârstă.Suntem responsabili atât pentru modelul pe care îl oferim copilului prin exemplul 
nostru,cât și pentru  mijloacele pe care le folosim în activitatea zilnică: 
cărți,reviste,televizor,calculator,spectacole.Experiențele de viață pot avea un impact puternic asupra 
conștiințelor în formare ale copiilor.Chiar și un lucru care ni se pare mărunt ,poate să influențeze copilul , 
să rămână în memoria lui afectivă  toată viața ,să fie chiar un reper în acțiunile lui.De aceea,nu avem voie 
să uităm că educația copilului se face continuu,clipă de clipă ,cu dragoste și respect .  

   Jacques Herbé - clasează sfaturi pentru mame şi educatoare pentru a deprinde copiii să spună 
totdeauna adevărul, astfel:  

 a) Ce vom face întotdeauna; 
 b) Ce nu vom face niciodată;  
 c) Ce vom face uneori. 
CE VOM FACE INTOTDEAUNA ? 
Întotdeauna vom fi pentru copiii noștri un exemplu de adevăr și sinceritate ,prin vorbele și faptele 

noastre. 
Vom lăuda întotdeauna curajul de a spune adevărul,atunci când copilul asistă numai la ceea ce noi 

spunem ,dar mai ales, dacă el însuși este implicat într-o situație anume. 
Vom socoti adevărate cele spuse de copil,atâta timp cât nu putem controla ceea ce el spune.Aceasta 

îi înalță sufletul și-l face să prețuiască sinceritatea și curajul. 
Vom arăta disprețul nostru pentru minciună și vom convinge copilul ,de câte ori vom avea 

prilejul,cât de urâtă este minciuna. 
Înainte de a pedepsi o minciună,să ne convingem că într –adevăr, copilul este vinovat.De multe 

ori,ceea ce noi socotim că este minciună nu este decât rezultatul neștiinței,neînțelegerii sau uitării așa de 
frecvente și explicabile la copil. 

Vom pedepsi minciuna cu hotărâre,căutând ,totusi,ca pedeapsa să fie proporțională cu vina.Copiii 
mint din timiditate,de frică,din interes sau din răutate.Dar sunt copii care mint de dragul unui prieten,a 
unui frate,ca să-l scape.Minciunile nu implică toată vina în aceeași măsură,de aceea nu le vom pedepsi la 
fel. 

Vom căuta să deprindem pe copii să aibă tact.Un scriitor spunea că sinceritatea nu este un revolver 
pe care trebuie să-l descărcăm în nasul trecătorilor. 

CE NU VOM FACE? 
Nu vom minți niciodată,ca să nu fim un exemplu negativ. 

 



Nu vom permite copilului să se sustragă de la pedeapsă prin minciună și nici nu-l vom pedepsi,dacă 
va spune adevărul! 

Nu vom lăsa copiii să creadă că ar putea minți.Nu-i vom spune niciodată:”Mi se pare că 
minți!”,”Nu minți!”. Îi vom spune: „Sunt sigură că spui adevărul!” sau,dacă bănuim minciuna:”Nu cumva 
te înșeli ?”,”Știi bine?”,”Nu te înșeli?”,”Ești sigur?”. Arătându-i că îl credem în stare să mintă,îi dăm 
ideea că ar putea să mintă,ideea încolțește și ar putea să se înfăptuiască. 

  Nu abuzați de credulitatea copilului și nu o ridiculizați!Copilul ar găsi ușor mijlocul de a nu mai fi 
păcălit și luat în râs,s-ar apăra și,pentru a nu fi înșelat,ar înșela el. 

c) CE VOM FACE UNEORI:  
Uneori ne vom simţi vinovaţi pentru că nu reuşim să descrifrăm „codul de acces” la inima copilului 

nostru. 
Educatori și părinți avem un scop comun și nobil ,acela de a-i educa pe copiii, pentru a deveni 

oameni care să se respecte pe sine,dar și pe cei din jur. 
 
Bibliografie: 
Aurelia Marinescu, “Codul bunelor maniere astăzi”, Editura Humanitas, 2009. 

  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof. înv.preșc.Vlad Monica 
Gr.PN. Nr.5 Botoșani 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  

 
BIBLIOGRAFIE 
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi. 

  

 



,,În grija celor dragi‘‘ 
 

Profesor Kinetoterapeut Vlădescu Elena Mirabela 
Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Brăila 

 
MOTTO: 
"Suntem ingineri ai trupurilor și sufletelor înfrumusețate până la sublim dar pentru asta trebuie să 

fim noi .înșine și să renunțăm la inerție" – Prof. Dr.Dumitru Moțet. 
De multe m-am întrebat, cât de importanți sunt cei șapte ani de acasa? Tot de atâtea ori mi-am 

răspuns că sunt esențiali. 
Importanța acestor ani vine din responsabilitatea tuturor factorilor interni și externi,  ce implică 

familia (parinti, bunici,rude,educatori,etc.) 
Așadar, complexitatea educarii copilului mic, are o foarte mare legătură cu mediul familial și de aici  

pornesc o multitudine de cauze toxice. 
Părinții pun o mare prioritate pe job și viața cotidiană neimplicându-se activ în educarea propriilor 

copii lăsându-i în grija bonelor neinteresate și a bunicilor depășiți de actualitate și excesivi de 
protectori(ei îi îmbracă, îi încalță) fără ai responsabiliza.  

Sunt o multitudine  de factori care dăunează în dezvoltarea copilului preșcolar dar am să enumăr pe 
cei mai esențiali și cu care noi, cadrele didactice ne confruntăm cel mai des. Copii nu sunt familiarizați 
cu:  

• Salutul 
• Nu știu să bată la ușă 
• Să se dezbrace singur 
• Să spună mulțumesc, te rog frumos 
• Formule de adresare 
• Nu adoptă o poziție corectă pe scaunul din clasă, fiind lăsați să mănânce în pat sau la calculator. 
Din acest considerent doresc să mă refer mai în detaliu la  poziția armonioasă a corpului atât la 

școală cât și în timpul liber, deoarece vedem frecvent copii cu atitudini vicioase. 
Specialiștii recomandă, în primul rând, o educare a părinților și a profesorilor asupra poziției corecte 

a copilului care să nu îi afecteze starea de sănătate. Profesorii trebuie să îi atenționeze pe copiii țn cazul 
unei poziții greșite și să îi ajute să stea corect. 

O poziție incorectă poate dăuna randamentului copilului la școală: 
• O poziție incorectă îi poate cauza disconfort, mișcări constante care să îi perturbe atenția la ore 
• O poziție incorectă îi poate cauza dureri de spate, senzația de incomoditate și de oboseală 
• Ȋn lipsa unei poziții corecte, copilul poate avea probleme în a citi un text sau în a scrie aliniat, citeț 

cerintele scolare. 
Concluzia mea ca și profesor, este că trebuie să tragem un semnal de alarmă  părinților să fie mai 

responsabili în impunerea regulilor minime ce o cer cei  șapte ani de acasă. 
  

 



Cei 7 ani de acasă 
 

Prof. Irina Vlădescu 
 
„Oriunde mergi în lume, să fii om”, le spun adesea bunicii și părinții celor mici, asigurându-se că au 

învățat, din familie, ce înseamnă respectul față de cei din jurul lor, în ce constă un comportament civilizat, 
dar și care trebuie să fie atitudinea lor în raport cu alți indivizi. 

Odată cu trecerea timpului și cu modernizarea accelerată a societății, conceptul celor 7 ani de acasă 
s-a schimbat, dar sensul s-a păstrat. Deși copilul nu mai petrece foarte mult timp acasă, deoarece este 
introdus într-o colectivitate de timpuriu (de exemplu, la creșă), părinții au responsabilitatea de a-i asigura 
acestuia toate elementele necesare pentru dezvoltarea lui fizică și psihică. De la satisfacerea nevoilor 
primare la satisfacerea nevoilor afective, părinții sunt cei care formează baza unei creșteri armonioase a 
copilului.  

Educația copiilor pornește din familie. Familia este cea care conturează principiile esențiale de 
comunicare cu ceilalți indivizi, asigură formarea unor comportamente normale, adecvate integrării într-o 
colectivitate, indiferent că este vorba de o grădiniță, de o școală sau de un grup de prieteni, și tot ea este 
cea care transmite valorile morale pe care și le însușește copilul. Bunul-simț, generozitatea, respectul, 
bunătatea sunt doar câteva dintre aceste valori, pe care orice copil trebuie să le cunoască și, prin 
exemplele oferite de cei din jur, să înțeleagă importanța lor și să le aplice, imitația fiind principalul mijloc 
de învățare la vârste mici. 

Dezvoltarea armonioasă a copilului, din punct de vedere psihic și emoțional, contribuie la atitudinea 
lui față de mediul social din care va face parte. Din acest motiv, este important ca cei apropiați lui să 
construiască un climat socio-afectiv menit să satisfacă nevoile elementare ale copilului, cum ar fi nevoia 
de afecțiune, de integrare socială, de afirmare ș.a. 

Astfel, ideea celor 7 ani de acasă se păstrează, prin sfaturile, exemplele oferite în familie, prin 
regulile de conduită și de politețe pe care copilul trebuie să le înțeleagă de la vârste fragede. Totuși, este 
tot mai frecventă observația că, în epoca modernă, majoritatea copiilor și adolescenților nu arată, prin 
comportamentul și acțiunile lor, că au cei șapte ani de acasă. Deși educația primită acasă poate fi de 
calitate, lipsa de respect, de bun-simț, dar și comportamentele neadecvate manifestate uneori față de 
ceilalți, unele cauzate de anturajele nepotrivite în care sunt antrenați unii copii, conduc adesea la 
etichetarea unui copil ca fiind needucat.  
  

 



 
“ Să pornim împreună și să ne jucăm fizică “ 

 
KA2- Parteneriat strategic, schimb de bune practici. 

2016-1-HU01-KA219-922969 
 

Prof. CRIȘAN Florica Anca 
Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 

Prof. VLAICU-HERGANE Aurica 
Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 

 
Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad a obținut un proiect de parteneriat prin programul Erasmus 

+ , intitulat “ Să pornim împreună și să ne jucăm fizică “. Proiectul urmărește asigurarea calității în 
educație prin implicarea responsabilă a tuturor participanților: elevi și profesori. Prin derularea proiectului 
se are în vedere crearea și consolidarea unui mediu școlar favorabil învățării, cu precădere învățarea 
științelor naturii: fizica, chimia și biologia.  

 Durata  proiectului: 01.09.2016 – 31.08.2018 
Partenerii în proiect sunt: 
- Sandor Fontos Altallanos Iskola, Ulles, Ungaria  
- Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Arad, Romania 
- Gimnazium nr.16, Gorzow, Polonia   
- Zakladna skola s materskou skolou, Bratislava, Slovacia  
- Turkbirligi Ilkokulu, Izmir/Karsiyaka, Turcia  
- Stituto Comprensivo Statale, Casteldaccia, Italia 
Proiectul are următoarele obiective:  
   să îi determine pe elevi să îndrăgească fizica şi chimia, provocând și stimulând 

curiozitatea lor instinctivă și dorința lor de cunoaștere;  
   să  îi determine pe elevi și chiar și pe părinţi să aibă o atitudine pozitivă față de științe;  
   să le dezvoltăm elevilor   capacităţile intelectuale , abilităţile de experimentare şi 

comunicare într-o limbă străină.  
Acest parteneriat urmăreşte să dezvolte competenţele cheie definite la nivelul UE ca o combinaţie 

de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care sunt considerate necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 
personală, cetăţenia activă, incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă (comunicarea în limba 
maternă; comunicarea în limbi străine; competenţe matematice şi competenţe de bază la ştiinţă şi 
tehnologie; competenţe digitale; a învăţa să înveţi; competenţe sociale şi civice; spiritul de iniţiativă şi 
antreprenoriat; conştientizare şi exprimare culturală).  

În acest proiect achiziţia de cunoştinţe noi, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor, dezvoltarea 
intelectuală, emoţională și a factorilor motivaţionali, se realizează simultan. În timpul proiectului 
participanţii învaţă folosind o gamă variată de metode adecvate vârstei lor. Pentru profesorii de ştiinţe 
proiectul reprezintă un schimb de bune practici în predarea știinţelor și implementarea unor metode noi, 
atractive de predare. 

O țintă importantă a proiectului este educația ecologică care să îi ajute pe elevi să devină 
responsabili față de mediul în care trăiesc.  

Scopul acestui schimb de experiență este eficientizarea procesului de predare – învățare a științelor 
în școlile implicate în proiect.    

La activităţile proiectului participă elevii din clasele gimnaziale. În cadrul atelierelor de lucru elevii 
realizează experimente de fizică şi chimie, descoperă noutăţi şi curiozităţi din lumea ştiintelor naturii, 
realizează prezentări ale unor oameni de ştiinţă şi împărtăşesc aceste cunoştinţe colegilor lor.  

În cadrul primei  întâlniri din proiect, care a avut loc în perioada   17 – 22 octombrie 2016 -Gorzow-
Polonia   ,,Letיs Keep Things Simple!”( Să păstrăm lucrurile simple! ) coordonatorul proiectului a 
prezentat principalele obiective și etapele de desfăşurare a activităţilor din proiect. Membrii echipelor 

“Let’s get together and play 
 



Erasmus din cele șase țări partenere s-au prezentat, după care fiecare echipă a vorbit despre școala din 
care provine și a descris sistemul educațional și curriculumul de predare a ştiinţelor naturii în ţara sa. 

Împreună cu partenerii s-a stabilit logo-ul şi motto-ul proiectului, s-a elaborat broșura pentru 
prezentarea și diseminarea proiectului elevilor și părinţilor, din fiecare școală parteneră.   

Elevii au participat la mobilitatea proiectului care a avut loc în Ungaria în luna mai 2017, unde au 
prezentat lucrările lor într-o competiţie între ţările partenere denumită “ Physics on stage”( Fizica pe 
scenă). În octombrie 2017 elevii şcolii noastre au fost gazdele “Festivalului Şiinţei” la care au participat 
toţi partenerii din proiect, iar în februarie 2018  vor participa la mobilitatea din  Italia. 

 
Logo-ul proiectului: 

 
 

Motto:”Keep  calm…,play Physics! ” 
(Fii calm..., hai să ne jucăm fizică!) 

  

 



IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ 
 

Prof.: Vlaicu-Nicula Claudia 
Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu, Pitești 

 
Când privim înapoi, către anii de formare, perioada denumită ,,cei șapte ani de acasă” se detașează 

drept coloana vertebrală a ceea ce ulterior a devenit un carater, o personalitate. 
Fără îndoială, acești ani sunt cei mai consistenți în achiziții de toate tipurile: cognitive, afective, 

motrice. În cei șapte ani deprindem suficient încât să ne relaționăm corect cu lumea exterioară, din afara 
căminului părintesc. De aceea, orice carență din acești ani se supradimensionează și generează disfuncții 
majore.  

În schimb, toate datele acumulate în perioada respectivă, se corelează, generând o rețea de atitudini 
și de comportamente, un mod de raportare la lumea spirituală și materială. Această idee este foarte bine 
sintetizată de Cesare Pavese în afirmația: ,,Copilăria nu este numai copilăria pe care am trăit-o într-
adevăr, dar și totalitatea impresiilor despre ea care s-au format în adolescent și la maturitate. De aceea, 
copilăria pare lungă. Probabil fiecare perioadă a vieții este multiplicată datorită reflecțiilor despre ea în 
perioada următoare.” 

Adevărul acesta al esențializării experiențelor din timpul copilăriei timpurii este redat într-un 
aforism de către Lucian Blaga: ,,Copilăria e inima tuturor vârstelor”, enunț care prezintă importanța 
dovedită a unei copilării firești, ce stă la baza întregii nostre existențe. 

În același timp, cei șapte ani de acasă sunt indisolubil legați de figurile părinților, inițiatori și 
întmeietori, potrivit sfintei mucenițe Alexandra Feodorovna: ,,Cea mai bogată moştenire pe care părinţii 
pot să o lase copiilor este copilăria fericită, plină de amintiri tandre despre tatăl şi mama lor. Aceasta va 
lumina zilele care vin, îi va păzi de ispite şi îi va ajuta în încercările vieţii de zi cu zi după ce vor părăsi 
casa părintească.” 

Se poate concluziona cu un fragment din romanul ,,Frații Karamazov”, scris de Dostoievski, unde 
se pune în lumină modul în care cei șapte ani de acasă ne luminează întreaga existență: ,,Să ştiţi că nu 
există pe lume ceva mai de preţ şi mai trainic, mai sănătos şi mai folositor în viaţă decât o amintire 
frumoasă, şi, mai ales, o amintire plină de farmec din anii copilăriei, petrecuţi în casa părintească.” 
  

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

Prof. înv. Primar Vlăjoagă Cecilia 
Şcoala Gimnazială Vrăneşti 

Structura Călineşti-Vale 
 

“Eu  sunt  copilul, 
Tu ţii  în mâinile tale destinul  meu, 
Tu determini, în cea  mai mare măsură, 
dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! 
Dă-mi, te rog, acele lucruri care 
să mă îndrepte spre fericire, 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi 
o binecuvântare  pentru lume!” 
( din Child’s  Apples,  Mamie 
Gepe Cole) 
 
Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a 

copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu 
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă 
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile 
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului. 

Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare 
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna 
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa pregătitoare cu o 
serie de deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă? 

Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta 
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum 
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar. 

Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii 
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor 
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli 
educative din primii ani de viaţă a acestor copii. 

În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, 
îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. 
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului. 

La polul opus se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări 
care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic 
capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un 
mic tiran, care crede că totul i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va 
căpăta trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se 
corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social. 

Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se bazeze pe 
autoritate şi respect pentru a asigura dezvoltarea armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului 
antepreşcolar şi preşcolar. 
  

 



Educaţia copilului - o provocare pentru orice părinte 
 

Prof. Vochiţu Carmen – Colegiul Energetic , Rm. Vâlcea 
 
Educarea copilului începe în momentul în care acesta este adus acasă de la maternitate, iar părinţii 

trebuie să fie conştienţi de responsabilitatea pe care o au deoarece capacitatea de învăţare a oamenilor 
continuă pe tot parcursul vieţii, însa nu la aceeaşi intensitate. Astfel că, sugarii şi copiii preşcolari au 
nevoie de experienţe pozitive, dragoste, afecţiune şi atenţie din partea familiei şi a primilor dascăli. 
Acestea vor contribui la dezvoltarea socială, emoţională, propria fericire, sentimentul de încredere şi de 
securitate, însă în lipsa acestora individul va avea probleme de integrare şi adaptare 

Unele cercetări confirmă chiar faptul că primii cinci ani de viaţă sunt foarte importanţi pentru 
dezvoltarea creierului copilului, experienţele trăite timpuriu fiind baza dezvoltării acestuia şi a felului în 
care funcţionează, absoarbe şi interpretează informaţiile pe tot parcursul vieţii. 

De asemenea, în primii trei ani de viaţă, părinţii sunt principala sursă de influenţă pentru experienţa 
de învăţare şi educare a copilului. Din acest motiv, adulţii trebuie să îşi controleze comportamentul şi să 
acorde o atenţie deosebită tuturor acţiunilor şi evenimentelor la care copilul este expus, căci acestea vor 
avea un imens impact asupra dezvoltării ulterioare.Plânsul bebeluşului este un semn că acesta are nevoie 
de iubire şi afecţiune. Iar, ca părinte, nu ai voie să uiţi faptul că interesul tău poate avea un impact major 
asupra educaţiei copilului la orice vârstă. 

În urma procesului de educare, vorbirea reprezintă una din primele deprinderi ale copilului ce o va 
demonstra şi exersa pe tot parcursul vieţii. În primă fază, sugarii şi copiii mici încep să recunoască obiecte 
familiare, apoi, în urma interacţiunii urmează să le şi denumească.            O altă modalitate prin care 
copiii preşcolari învaţă şi se dezvoltă emoţional o reprezintă jocul. Prin joc copilul îşi poate dezvolta 
abilităţi sociale, valori şi capacitatea de a respecta reguli chiar dacă pentru ei reprezintă o experienţă 
placută şi relaxantă. De asemenea, adulţii au libertatea de a alege pentru copiii ce îi au în grijă jocuri 
specifice cu scopul de a le dezvolta abilităţile motorii, imaginaţia, cultura generală, gândirea, simţul 
responsabilităţii şi atenţia. 

Având în vedere că 85% din abilităţile sociale ale unui adult sunt dezvoltate în primii ani de viaţă şi 
nu numai, părinţii au datoria de a oferi copilului educaţia şi instrumentele necesare dezvoltării sănătoase 
şi armonioase.Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importanţa deoarece aceasta este 
perioada în care  copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este 
mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. Este binecunoscut şi evident 
faptul că alegerile făcute acum şi acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilaria timpurie au o 
puternică şi mai de durată influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului lumii, 
în sens larg. 

Calitatea îngrijirii şi a protecţiei în această perioadă sunt mijloacele care înlătură mortalitatea 
infantilă, boala, întârzierea în creştere, traumele, proasta alimentaţie, întârzierile de dezvoltare. Acordând 
copilului atenţia cuvenită, asigurându-i creşterea şi educaţia, îi creăm condiţii pentru a-şi dezvolta o 
personalitate echilibrată şi armonioasă.Relaţiile pozitive dintre copii şi părinţi conduc la structurarea 
pozitiva a personalităţii copilului în timp ce relaţiile defectuoase dintre părinţi şi copii au efecte negative 
asupra copilului, ce se vor manifesta mai târziu în viaţa adultului prin agresivitate, hiperemotivitate, 
instabilitate, anxietate. 

Pentru a alege metodele educaţionale corecte, adecvate, părinţii trebuie să îşi cunoască foarte bine 
copilul – să ştie ce presupune fiecare vârstă, şi care sunt caracteristicile ei, să ţină cont de ăarerea 
celorlaţi, a educatorului, a psihologului sau a medicului. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
Bebeluşul meu înţelege tot-  Aletha  Solter – Editura Herald 2017 
Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor- M. Elias,S.Tobias,B. Friedlander- Editura Curtea Veche 

  

 



CEI ŞAPTE ANI DE- ACASĂ! 
( Încă e valabilă expresia!) 

 
Prof. Vodislav Maria 

Școala Gimnazială Nr.1 Rovinari, Gorj 
 
,,Numărul 7 este pretutindeni numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui 

dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii 
care înseamnă încheiere şi un nou început. După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a 
şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, 
de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald 
şi ocrotitor al copilului. Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se 
realizează continuu, aşa cum zilele săptămânii curg una după alta. 

Dar aşa cum planetele îşi urmează cursul pe orbitele lor în marele spaţiu galactic în jurul măreţului 
Soare, aşa ,,gravitează” în jurul copilului şi cei care au menirea de a-l ocroti şi ajuta: părinţi, bunici, naşi, 
rude, educatori, vecini...OAMENI. Spre fiecare, ,,boţul” luminos întinde mânuţele şi îşi revarsă iubirea sa 
caldă, dar are nevoie de ,,ferestre” deschise, are nevoie de braţe blânde, dar hotărâte, care să dea la o parte 
,,norii” ce pot tulbura privirea senină şi creşterea întru împlinire. Ocrotirea copilului este esenţială. Dar ea 
nu trebuie să se confunde cu o cocoloşire de cloşcă pentru că atunci micuţului nu îi vor creşte prea repede 
aripile curajului, ale  îndrăznelii şi ale căutării. 

Şi pentru că lumina înseamnă şi culoare, de ce nu ne-am gândi la cei 7 ani de  acasă pictaţi în cele 7 
culori ale curcubeului! Mână-n mână cu copilul să călcăm pe iarba mătăsoasă şi verde şi să ne încărcăm 
cu energie de la natură. Să admirăm împreună macii roşii din lanurile galbene şi să ne minunăm de 
podoabele pământului din primăvară până-n iarnă. Să stăm împreună cu mica fiinţă pe malul mării 
albastre şi nemărginite pentru a-i trezi curiozitatea şi dorinţa de a cuprinde cu mintea şi cu sufletul 
cuprinsul necuprins. Să-l învăţăm că după violetul şi indigo-ul nopţii vine oranjul strălucitor al dimineţii 
care ne luminează sufletele. 

Ochii mari şi curioşi ai copilului cuprind atâta culoare, iar sufletul său vibrează la tot ce este 
melodios. Veşnic neastâmpărat suie voiniceşte treptele vieţii însoţind parcă cele 7 note muzicale ale 
Gamei Do. Îi este dor de părinţi, de casa părintească unde se simte cel mai bine. Învaţă respectul dacă 
este respectat . Nu se împrieteneşte cu minciuna dacă nu este minţit. Iubeşte familia pentru că aici se 
,,scaldă” în iubire. Înţelege şi solidaritatea dacă cei dragi îl învaţă că de multe ori oamenii au nevoie de 
ajutor şi înţelegere. Învaţă că lacrimile nu sunt nişte ,,arme” cu ajutorul cărora obţine tot ce doreşte, dacă 
atunci când le foloseşte iubirea celor din jur nu se transformă în răsfăţ nemăsurat şi dăunător. Şi învaţă un 
lucru simplu, dar dureros- nu e bine să fii singur. Aşa cum o notă muzicală nu poate alcătui o melodie, ci 
doar o monotonie, singurătatea este tristă şi plictisitoare. De aceea, în locul multelor jucării scumpe şi 
sofisticate, e de preferat o oră în parcul de joacă, la gropa cu nisip, la tobogane, cu bicicleta pe aleile 
parcului, alături de alţi năzdrăvani gălăgioşi. Acolo învaţă că spaţiul public este al nostru şi trebuie toţi să-
l păstrăm, consimte să pună mâna pe maşinuţa sa scumpă şi alt copil, învaţă  să mulţumească şi să ceară 
iertare când a greşit. 

Şi dacă tot ne jucăm cu 7 de ce să nu-i amintim şi pe cei 7 pitici care o ocrotesc şi o iubesc pe Albă 
ca Zăpada? Nu seamănă unul cu altul, dar în lumea poveştilor e minunat alături de Mofturilă, de 
Zăpăcilă,sau poate alături de Urechilă, de Păsărilă, de Iepurilă sau alt...rilă! E lumea copilăriei! Povestea 
de seară aduce vise frumoase, glasul cald al mamei învăluie sufleţelul mic şi lipeşte genele mângâiate de 
moş Ene.  

Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri).  
  

 



Cei sapte ani de acasa 
 

Prof. Voicu Elena 
Scoala Gimnaziala Nr.1 Mirzanesti 

 
Cei șapte ani de acasă reprezintă desigur perioada cea mai importantă din viața copilului, este 

perioada în care acesta primește educația de la părinți, în care copilul își formează personalitatea și 
comportamentul. 

Aceasta perioada ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia ecesară vieţii în 
lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă 
frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de 
Dumnezeu să deţină rolul principal. 

Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a 
copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu la 
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva 
etc. Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu 
ceilalti. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile 
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în 
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copilul 
care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el 
realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului 
într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină 
de fier. 

Cei sapte ani de acasa sunt piatra de temelie, fundatia unei vieti frumoase. 
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

VOICULESCU VIOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.  Un copil care are 
cei 7 ani de acasă este un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se 
comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia 
către adaptarea copilului în societate.  

Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc 
cei 7 ani de acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre 
copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le 
transmite copilului. 

Dragostea părinţilor : Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia 
afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să 
aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de 
siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Cel care se simte 
apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi 
acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, 
bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Potrivit psihologilor , educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el 
înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu stie ce e bine şi ce 
e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai 
rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este 
nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul 
de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi 
acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a 
şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice.  

Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea 
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună 
ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.     

Vârstele : De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul 
binelui şi al răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în 
faţa comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar 
conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele 
maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este 
însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma 
copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, 
mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele 
maniere.  

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi 
observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

MODELE : Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin 
casă dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus 
mulţumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

RECOMPENSA ŞI PEDEAPSA. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea 
materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când 
face o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. 

 



Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea 
părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. 

Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, 
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă.  

 



CUVINTELE MAGICE 
 

prof. VOIN IONELA 
Grădnița PP 38, Timișoara 

Jud Timiș 
 

Un copil politicos 
Autor necunoscut 

 
Un copil politicos 
E cu lumea cuviincios 
El salută pe oricine  
C-așa e frumos și bine. 
 
După ce m-am deșteptat 
Și am coborât din pat, 
Merg la mama și la tata  
Și spun "Bună dimineața!" 
 
Când mă duc eu la plimbare 
Și-ntâlnesc un om în cale 

Mă gândesc ce-am de făcut:  
"Bună ziua" îl salut. 
 
Cu copiii când vorbesc 
Și de ei mă despărțesc 
Le dau mâna cu plăcere  
Și le spun "La revedere!" 
 
Când e patul așezat 
Și sunt gata de culcat 
Spun atunci părinților 
"Noapte bună, somn ușor!" 

 
 
Orice copil trebuie învețe încă de când este mic reguli de comportament, astfel încât atunci când va 

fi la gradinita, la școală sau un om în toată firea, să știe cum să se comporte în societate și să nu îi fie greu 
să se adapteze la regulile de conduită pe care societatea le impune. Părinții sunt primele persoane care 
trebuie să dea un exemplu pozitiv copilului. 

Majoritatea părinților,  consideră că principalele reguli de politete pe care trebuie să și le însușiească 
copilul sunt folosirea cuvintelor : „Buna ziua", „La revedere", „Te rog" și „Mulțumesc". Aceste câteva 
expresii magice, care ne pot spune că un copil este educat și „bine crescut", adulții le simt atât de naturale 
și normale deoarece le rostim în mod aproape automat, încât ne este greu să admitem că micuții uită de 
ele atât de des. 

Este important ca cei mici să folosească binecunoscutele formule "Buna dimineața", "Bună ziua", 
"Bună seara", "La revedere", "Te rog" și "Mulțumesc" căt de timpuriu.  

Dacă copilul a ajuns la vârsta la care memorizează și înțelege formulele de politețe, va uita de multe 
ori să le folosească. El nu înțelege utilitatea lor și nu înțelege de ce ar trebui folosite aceste cuvinte. De ce 
ar spune el „Bună ziua" unor oameni pe care nu-i cunoaște? Dacă dorește să transmită „Bună ziua" celor 
pe care-i iubeste, el se manifesta și prin alte mijloace: țipă, aleargă, îi trage de mână, de picior, se duce să 
aducă o jucărie ca să le-o arate, îi integrează într-o activitate împărtășită cu ocazia unei alte întâlniri, ceea 
ce este un mod de a-i recunoaște și de a șterge absența. De asemenea, de ce-ar spune „La revedere", dacă 
el nu are deloc chef să plece? El nu era pregătit, nu el a decis plecarea. Un copil nu va îmbrățișa pe 
nimeni spontan, dacă este supărat. 

La vârstă mică, cuvintele „Te rog" și „Mulțumesc" sunt cele mai des și mai repede utilizate de 
copil, chiar dacă încă nu le vede utilitatea. Este necesar mai puțin efort ca un copil să spună "Vreau apă" 
decât să spună "Te rog vreau apă". 

Mai jos aveti cateva sfaturi care va pot ajuta sa invatai copilul cu bunele maniere 
Învățarea formulelor de politețe începe la o vârstă fragedă și se continuă fără oprire.   
Dacă copiilor li se urează la culcare "Somn ușor", eventual folosindu-se și o formulă mai atractivă 

de genul "Somn ușor și îngerași la căpușor!", dacă când se trezesc dimineața aud cuvintele "Bună 
dimineața" și "Poftă bună" când se asază la masă, li se raspunde întotdeauna politicos la salut, sau li se 
spune "Mulțumesc" cand este cazul aceștia vor deveni la rândul lor politicoși. 

 

http://www.mamicamea.ro/educatie/citate-referitoare-la-politete.html


CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof.înv. primar   VOIN-STANEC NATALIA-VIOLETA 
LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU „ BOZOVICI CARAȘ-SEVERIN 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de 
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, 
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

 În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa 
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale 
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei 
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului 
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite 
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi 
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, 
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă 
într-un univers pe care-l creează părinţii.  
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Mama – primul pedagog 
 

Prof.Volintiru Mariana 
Liceul Tehnologic Turceni 

 
Educaţia copilului de la naştere până la vârsta adultă este influenţată de către părinţi şi de către 

şcoală , însă părinţii au fost şi vor rămâne primii educatori din viaţa unui copil.  
Părinţii au dreptul şi datoria de  a forma bazele intelectuale şi emoţionale şi de a dezvolta sistemul 

de valori şi atitudini al copilului. 
Copilăria este o perioadă cu multiple schimbări. Aceste schimbări afectează dezvoltarea psihică a 

copilului : cunoaşterea , limbajul şi capacitatea de a comunica ,emoţiile şi gestionarea lor .  
Mama este figura centrală din viaţa unui copil, ea reprezintă primul contact al acestuia cu lumea. Ea  

îl învaţă pe copil primele cuvinte , primul ,,bună ziua” , ‚, te rog” , ,,vă rog”  sau  ,, mulţumesc”. 
Mama îşi aduce contribuţia cu privire la dezvoltarea personală a copilului care trece prin diferite 

etape necesare dobândirii independenţei . 
Mama suferă alături de copil şi-l îngrijeşte atunci când este bolnav , ea îl ajută să păşească în viaţă,  

îl sfătuieşte să fie cinstit  , corect, politicos şi să-si respecte semenii . 
Răbdarea mamei şi ascultarea problemelor copilului constituie cea mai trainică metodă de a rămâne 

mereu aproape de copil şi de a afla care sunt problemele lui, de ce are nevoie.  
Educaţia oferită de mamă se reflectă mai ales în latura afectivă a personalităţii copilului. Tot mama 

este cea care-şi aduce aportul la formarea copilului prin sentimentele ,convingerile  şi atitudinile pe care 
aceasta i le transmite pe cale inductivă . 

Aşadar , mama , din  dorinţa de a-şi forma cât mai bine copilul pentru viaţă ,devine prima sa 
educatoare care cu infinită dragoste şi răbdare, pune bazele întregii dezvoltări ulterioare a copilului său  
utilizând o pedagogie practică transmisă prin viu grai de la o generaţie la alta . 

Dragostea mamei este bogăţia care depăşeşte  toate  bunurile din lumea aceasta , iar învăţăturile de 
pe genunchii mamei , lecţiile  şi poveţele părinteşti rămân întipărite pentru totdeauna în sufletul copilului . 
  

 



CEI   ŞAPTE  ANI  DE-ACASĂ 
 

Prof.inv.primar:Vorobchevici Silvea 
Scoala Gimnaziala Humoreni 

Jud. Suceava 
 
Necesitatea educarii tinerei generatii pentru a face fata exigentelor societatii, ne obligă să urmărim 

în formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi insusirea unui 
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii. 

Dar ce înseamnă comportament adecvat? 
Numai capacităţi de comunicare, de relaţionare, de operare cu informaţii? 
Cu siguranţă, nu trebuie să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de buna-cuviinţă şi de politeţea 

sufletului omenesc. 
Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la pătrunderea în structurile 

etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate 
de o convingere interioară. 

Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum ne păstrăm prietenii? Dar cum îi 
recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar să porţi o conversaţie plăcută? 
Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba dulce mult aduce” ? 

Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să reflecte 
asupra fondului moral al relaţiilor umane. 

“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent , au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai 
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată. 

Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se : “Ce 
copil politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” 

De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, 
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie. 

În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă 
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea. 

Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi. 
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au 

rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni. 
 Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani 

de-acasă”.  
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală. 
Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are  conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi  

vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei. 
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu 

bună-cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, 
fraţii, prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc. 

De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe 
pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la 
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce 
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm 
prietenii? etc. 

Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor 
de astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni 
adevăraţi formatori de oameni, de caractere şi personalităţi. 

Nu este corect să dăm vina pe alţii.  
Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi 

suntem părinţi. 
Să nu acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am 

numărat odată printre aceştia. 

 



Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a 
tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori. 

Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de-acasă”. 
  

 



Importanța celor „7 ani de acasă” 
 

Prof.înv.primar VOŞTINAR MIHAELA FLORENTINA 
Lic.teoretic Pâncota,jud.Arad 

 
Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală,educaţia începe cu prima zi de viaţă a 

copilului.Din păcate,replicile părinţilor de genul „Lasă- l ,e prea mic ca să înţeleagă”,”Învaţă la 
şcoală”,”Se va cuminţi la şcoală”,sunt replici care apar ca o scuză pentru purtarea urâtă sau dezvoltarea 
neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului.Aceste „scuze”,nu fac altceva decât să scoată la iveală greşelile 
părinţilor în ceea ce priveşte educaţia copilului în primii ani de viaţă sau mai exact in „cei 7 ani de-acasa”. 
Această expresie defineşte însă tot bagajul de  cunoştinţe,deprinderi,comportamente şi atitudini acumulate 
în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată una dintre perioadele de intensă 
dezvoltare psihică,deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare 
şi de însuşire  a diverselor comportamente,atitudini  ,limbaj,etc. 

Ce pot învăţa copiii în cei 7 ani de-acasa? 
- de autoservire 
-ordine 
-igienă 
-curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi 
-exteriorizarea trăirilor,sentimentelor şi emoţiilor atât pozitive cât şi negative 
-bune maniere  şi comportament 
-limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie,topică ori dezacord între părţile de vorbire) 
-modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde diverselor provocări ale mediului înconjurător(este 

cercetat ,i se ia  jucăria de către alt copil,nu primește ce-și dorește,este pedepsit,etc.). 
-consecvență în realizarea unei sarcini -alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă 

ceva. 
Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: 
-spiritul de competiţie 
-altruismul 
-cooperarea 
-atitudinea pozitivă faţă de diverse acţiuni. 
În ziua de astazi,părinţii le oferă copiilor tot ceea ce vor,dar le oferă mai puţină educaţie şi asta este 

un lucru foarte grav.Cei mai mulţi părinţi aleg să lase educaţia copiilor lor pe mâna profesorilor,lucru 
extrem de nepotrivit,deoarece nu mai au timp de ei.Copilul trebuie educat şi învăţat de mic în aşa fel încât 
să fie bun pentru ceilalţi.Neştiind să-i educi de mici,copiii ajung să facă atâtea lucruri urâte...Ca şi părinte 
nu este suficient doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în prezenţa celor mici,ci şi exprimarea 
diverselor sentimente,dorinţe şi nevoi.Va trebui să ne impunem anumite restricţii,conduite şi chiar moduri 
de rezolvare a conflictelor,astfel încât copilul să poată trage învăţături atât din  situaţiile şi întâmplările 
frumoase din viaţa noastră cât şi din cele negative.Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi 
părinţi,de a fi permanent conştienţi că şi cel mic ne supraveghează,ne analizeaza,interiorizeaza ceea ce 
facem noi,iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi  va fi judecat,va fi acceptat sau nu 
în societate. 

Realizarea tuturor cerinţelor enumerate mai sus,presupune existenţa unui cămin armonios,a unei 
ambianţe familiale echilibrate bazate pe dragoste,înţelegere şi respect.În funcţie de relaţiile de familie, se 
constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni,obiecte,îndatoriri şi formează conduita şi 
carecterul lui. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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PROIECT  EDUCAȚIONAL  NAŢIONAL 
Cei șapte ani de acasă! 

 
Profesor pentru învățământ preșcolar Vrabie Mariana, 

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” - Structura Grădinița ”Floarea de colț” din 
Bălan, județul Harghita 

 
Perioada preşcolară se caracterizează printr-un intens ritm de dezvoltare biologică, psihică şi 

socială, cu importanță hotărâtoare pentru formarea capacităților intelectuale şi a competențelor sociale, 
care să-i ofere identitate şi demnitate proprie viitorului adult.  Este vârsta celor „7 ani de acasă” denumită 
astfel în popor tocmai pentru importanța ei, terenul fertil pentru educația timpurie şi perioada în care 
creierul uman se dezvoltă cel mai mult. Vasile Flueraş şi Catălina Ulrich subliniază faptul că „la 6 ani 
copilul are două treimi din creierul adultului şi are de 5 până la 7 ori mai multe conexiuni între neuroni 
decât creierul unui copil de 18 luni sau al unui adult. Creierul unui copil de 6/ 7 ani are o imensă 
capacitate de a realiza mii şi mii de conexiuni dendritice între neuroni. Acest potențial de dezvoltare se 
finalizează în jurul vârstei de 10/ 11 ani, când copilul pierde cam 80% din acest volum de conexiuni 
neuronale. Ceea ce nu dezvoltăm sau nu utilizăm, pierdem ca şi capacitate.” („Educația timpurie şi 
specificul dezvoltării copilului preşcolar”, C. Boca, 2008) Se poate spune că ceea ce învață copilul în 
această perioadă reprezintă mai mult de jumătate din ceea ce va învăța tot restul vieții! 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte îndeosebi 
din familie, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se 
comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Psihologii atrag atenţia asupra faptului că, în 
prezent, regulile bunei-cuviinţe îi sunt din ce în ce mai străine copilului modern, în pofida faptului că cei 
şapte ani de-acasă sunt decisivi pentru felul în care viitorul adult se va integra în societate şi pentru 
modul în care acesta se va raporta la valorile unanim acceptate. Educaţia, bunele maniere, regulile morale 
constituie baza adaptării copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile 
cu cei din jur decât unul căruia ”îi lipsesc” cei 7 ani de acasă.  

Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de relaţia afectivă dintre copil şi părinţii săi și de valorile 
pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. Formarea comportamentului este un proces de 
durată, care prinde contur în fiecare zi, dar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia 
corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Părinţii sunt primele modele pentru copil. Degeaba 
îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă, dacă el aude frecvent certuri între părinţi. Sau, este ineficient 
să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin, dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Așa cum procesul de învăţământ începe cu prima zi de grădiniță, educaţia începe din prima zi de 
viaţă a copilului. Adesea auzim părinți folosind expresii de genul: „Lasă-l, e prea mic și nu înţelege! Ce 
ştie el, mititelul!...“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi.“, pentru a scuza purtarea necuviincioasă a 
copilului. Aceste scuze trădează, de fapt, greşelile educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai 
copilului.  

În același timp este adevarat că, din punct de vedere al timpului de calitate petrecut de copil în 
familie, nu prea mai există cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii zilelor noastre sunt incluși în diverse 
sisteme și activități educaționale înca de la vârste fragede și beneficiază tot mai puțin de educația din 
familie. Cu toate acestea ramâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învată în 
familie. Educaţia din primii 7 ani de acasă, de care copilul are parte în  familie, defineşte în bună măsură 
viitorul adult. Grădinița, școala și alte medii educationale pot doar să confirme și să consolideze normele 
deja deprinse din familie. Valori precum bunul simț românesc, cinstea, respectul, integritatea, modestia 
asumate în familie conduc cu siguranță spre formarea caracterului copilului. În același timp rămâne de 
actualitate zicala din bătrâni precum că ”nu contează câte școli ai în viață dacă nu ai cei 7 ani de acasă”.  
  

 



Importanţa celor 7 ani de acasă 
 

Prof.Înv. Primar:Vrânceanu Roxana Alina 
Şcoala Gimnazială Sascut jud. Bacău 

 
,, Cei şapte ani de acasă ,,  reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor. Să ai cei 

şapte ani de acasă e cred cel mai important lucru în educaţia unui om şi acest lucru porneşte din copilărie, 
familia fiind cea care îi oferă copilului cea dintâi educaţie.  Ajuns în mediul şcolar copilul îşi 
consolidează normele de conduită învăţate acasă. 

Acasă , copilul învaţă cum să se comporte în societate, cum să salute, cum să se comporte la masă, 
comportamentul faţă de prieteni,  recunoşterea greşelilor, tactul şi toleranţa în momentul întâlnirii unui 
om, copil cu dizabilităţi etc. Un copil manierat se va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi 
mai confortabil în prezenţa celorlalţi decât unul căruia îi lipsesc cei şapte ani de-acasă. Probabil că cea 
mai bună modalitate de a-l obişnui cu bunele maniere este să fie părinţii, un bun model pentru el. 
Părintele începe să îl înveţe lucrurile simple încă de la vârstă fragedă: să salute, să spună "te rog" şi 
"mulţumesc". Dar buna creştere nu trebuie să se oprească aici.  

Va trebui să ştie ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere şi chiar într-o discuţie cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate şi îl învaţă ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoşi vor fi trataţi cu respect. 

Baza formării unui comportament corespunzător este dată de relaţia afectivă cu părinţii. Această 
relaţie îi redă copilului ideea de siguranţă, îi creează deschiderea pentru învăţarea anumitor reguli de 
comportament. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Legătura copiilor cu 
familia este una de neînlocuit şi extrem de puternică. În familie copilul învaţă aporoximativ 90 %  din 
cunoştinţele uzuale despre plante, animale, meserii, instrumente de lucru, obiecte casnice etc. Ajuns la 
şcoală , copilul obţine rezultate şcolare în funcţie de modul de implicare a familiei în procesul de învăţare. 

Părinţii trebuie să îi ofere copilului cele necesare studiului, trebuie sa îşi ajute copilul la învăţătură 
dar acest ajutor trebuie limitat. Ajutor,  nu înseamnă să îi faci temele copilului ci să îl sprijini în 
efectuarea temelor şi a altor acţiuni propuse de şcoală. Şcoala sprijină şi contiună educaţia primită acasă 
iar  relaţia şcoală- părinte trebuie să fie una extrem de închegată pentru binele copilului. Un părinte care 
ţine legătura cu cadrele didactice ce îi instruiesc copilul va sti cu siguranţă ce nevoi are, ce lipsuri şi cu ce 
şi-ar putea ajuta copilul în caz că acesta are nevoie. Activităţile organizate de şcoală au rolul de a menţine 
o relaţie strânsă între părinţi şi copii şi încearcă să remedeieze pe cât posibil problemele atunci când ele 
apar. Studiile arată că un copil sprijinit de familie acasă şi în activitatea şcolară duce la rezultate bune şi 
foarte bune ale copilului. Copiii ai căror părinţi refuză o colaborare cu şcoala şi cadrele didactice ale 
copilului suferă din punct de vedere emoţional şi în mare parte nu reuşesc sa atingă succesul şcolar. 

Susţin şi cred cu tărie că o legătură strânsă între familia elevului şi şcoală duce la un rezultat pozitiv 
în ceea ce priveşte educaţia copilului de astăzi şi a adultului de mâine. Părintele trebuie să înţeleagă că o 
educaţie de calitate  presupune implicare în viaţa copilului şi nu a lăsa pe umerii şcolii şi a cadrelor 
didactice această responsabilitate care uneori este una destul de grea. Împreună, cu siguranţă se găsesc 
soluţii pentru rezolvarea diferitelor probleme, situaţii, conflicte etc. apărute în viaţa copilului. 

“Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al personalităţii 
propriilor copii se menţine toată viaţa ” (M. Golu). 
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Cei șapte ani de-acasă 
 

Prof. Vrînceanu Nicoleta 
Seminarul Teologic Ortodox „Ep. I. Popasu”/ 

Structură Grădinița PP 1 Caransebeș 
 
„Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților”.(Valeria Mahok) 
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă 

între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul 
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru 
fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe 
care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. 

În zilele noastre ne putem da seama tot mai mult că nu prea mai există cei șapte ani de-acasă, pentru 
că copiii sunt incluși de la vârste tot mai fragede în diferite forme educaționale, cum ar fi: creșa, 
grădinița-grupa antepreșcolară, pe motivul că părinții (care ar trebui să fie principalii „educatori” ai 
copiilor) lucrează foarte mult și nu mai au timp suficient pentru aceștia. Nu este neapărată nevoie să 
învăţăm scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i 
recunoştem unicitatea, personalitatea, nevoile, deoarece normele de conduită se învață în familie care 
reprezintă mediul principal în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, de cele mai multe 
ori prin imitare decât printr-un comportament conștient, iar vârsta primei copilării este esențială în 
conturarea și achiziția normelor unui comportament social corect. 

Mediul familial influențează în mare măsură, pozitiv sau negativ, dezvoltarea fizică și intelectuală a 
copilului, în funcție de caracteristicile sale, astfel familia se plasează undeva între pozitiv și negativ, 
influențele putând fi și de un fel și de altul. Copilul este deosebit de receptiv la atitudinile, 
comportamentele, limbajul, relațiile părințiilor sau la relațiile dintre părinți și copii. 

Pornind de la premisa că tot mai mulți copii sunt cuprinși în sistemul de învățământ preșcolar, 
începând cu vârsta de 3 ani, eu cred că ideal ar fi să existe o strânsă colaborare între grădiniță și familie în 
ceea ce privește educația acestora. În acest sens, Fröebel, ca și înaintașul său Rousseau, credea în 
capacitatea înnăscută a copilului de a  învăța, dacă acesta este plasat într-un mediu sănătos și stimulativ. 

Când spun colaborare între grădiniță și familie, mă refer la educație atât în familie cât și în grădinița 
de copii-care reprezintă prima experiență de viață în afara familiei, într-un spațiu social lărgit, astfel că 
părinții ar trebui să fie interesați în primul rând de ce au făcut copiii la grădiniță, să încerce să continue 
această educație și acasă, să discute cu educatoarea despre realizările sau eșecurile copilului pentru a știi 
unde și când să intervină. Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne 
îndepărtăm de sensul didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne 
aducem aminte adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, 
obişnuinţele de îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea 
spaţiilor în care copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii 
educative, ele devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele 
relaţionare în funcţie de care îşi structurează personalitatea. 

Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în 
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a 
copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic 
determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
  

 



Bibliografie:  
Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preșcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

p.61. 
https://www.didactic.ro 

  

 

https://www/


ȘCOALA   SI  CEI  ȘAPTE  ANI  DE - ACASA 
 

Prof.Vulpe Veronica  Scoala  Gimnaziala  Crușeț 

Motto: „Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele 
generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să 
pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” Gaston Berger  

Copilăria și școala sunt două tărâmuri al căror stăpân este copilul. Școala, tărâmul  în care copilul 
pășește firesc, trebuie să înțeleagă prin oamenii ei că Măria-Sa omul, stăpânul tărâmului, i-a trecut pragul. 
Curiozitatea lui, dorința lui de cunoaștere înțeleasă și susținută asigură reușita școlară. Contrar acesteia, 
insuccesul școlar vine dintr-o tratare necorespunzătoare. Nativ, copilul este căutător, doritor de cucerire. 
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse 
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele 
de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună 
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării 
este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii 
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. 

Este adevărat, școala este condusă spre finalități impuse prin legi: ideal educațional, competențe 
generale și specifice, strategii, evaluări, iar dascălul trebuie să-și dirijeze activitatea în funcție de acestea. 
De-a lungul timpului, sistemele au căutat forma perfectă a școlii, a planurilor ei, au inventat și noțiunea de 
reformă, și în paralel au făcut statistici ale abandonului școlar, ale analfabetismului sau ale 
analfabetismului funcțional. Școala se transformă uneori într-o realitate rece, străină și nu de puține ori se 
întâmplă ca în povestirea Otiliei Cazimir, copiii fiind ca și personajul acesteia nevoiți să afirme „A murit 
Luchi…” 

    Prima condiție pentru a nu greși în înțelegerea față de copii este să nu pierdem raportul dintre 
ceea ce trebuie și ceea ce poate el să facă. Trebuie să avem în vedere că de multe ori copiii pot auzi o 
cerință, dar o pricep foarte puțin, nu pot merge cu procesul rațional până la înțelegerea sensurilor majore 
ale cerinței. Superficialitatea înțelegerii, dublată de slaba sa voință și consecvență în susținerea efortului 
pot fi piedici în parcursul său școlar. 

     Poate lumea modernă, teoreticienii educației, noi ca adulți ar trebui să urmăm natura umană care 
are în ea germenii evoluției și doar să o urmăm, să avem puterea doar de a conserva, de a păstra 
curiozitatea și setea copilului de cunoaștere. Încorsetându-l cu interdicții, cu multe „nu-uri”, cu teorii 
abstracte, ajungem de multe ori la realități negative. 

     Copilăria este timpul în care copilul descoperă lumea în primul rând sub aspectul ei material. El 
este curios, atinge totul, desface, sparge nu cu un scop prestabilit ci dintr-o imensă și pură curiozitate. 
Este astfel curiozitatea un mijloc de progres, un vector ce aduce cunoaștere, evoluție. Copilul 
explorează,minunea lumii din jur care  îi provoacă simțurile.     Într-o nostalgie a perfecțiunii,a 
frumuseții,el vede perfecțiunea și frumusețea lumii în care a pășit.In concluzie educația  este  de  cea mai   
de  calitate  haina  pe  care  un  om  o  poate  imbraca,iar  haina  a  fost  cumparata  din   banii  strinși  in  
cei  șapte  ani. 

    De foarte multe ori, in special in situațiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei 
persoane ori a unui copil ne gândim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani de-
acasa”.  Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente si atitudini 
acumultate in primii șapte ani de viața. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizițiilor”, 
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte 
mare de acumulare de informații, de memorare si de insușire a diverselor comportamente, atitudini, 
limbaj, etc. Da, da, oameni buni, există chiar un abecedar al celor „şapte ani de-acasă”, o carte nedesluşită 
a vârstei copilăriei şi a adolescenţei fiecăruia dintre noi, o carte de vizită sau chiar un album 
inconfundabil care se răsfoieşte mereu când zburăm „pe aripile vântului”, pentru că întotdeauna copilăria 
ne poartă pe cărările nebătătorite ale vieţii acesteia, fără să realizăm cât de importantă este lectura fiecărei 
file. De multe ori, psihologii atrag atenţia asupra faptului că, în prezent, regulile bunei-cuviinţe sunt din 
ce în ce mai străine copilului modern, mai ales că în majoritatea culturilor lumii, deprinderea copiilor cu 
regulile de bună purtare este o parte esenţială a educaţiei celor mici, în pofida faptului că mereu, “cei 

 



şapte ani de-acasă” sunt decișivi pentru felul în care viitorul adult se va integra în societate şi pentru 
modul în care acesta se va raporta la valorile unanim acceptate. Regulile de bună purtare ne ajută să ne 
plasăm pe o anumită poziţie socială şi este esenţial să îi deprindem şi pe cei mici cu regulile societăţii 
căreia îi aparţinem, călăuzindu-i încă din fragedă pruncie, aşa cum credem că e mai bine.  
Chiar dacă unii consideră că în prezent societatea nu mai acordă suficientă atenţie regulilor de bună 
purtare pe care trebuie să le transmită copiilor, unii analişti susţin că nimic nu s-a schimbat în societatea 
modernă. Mai mult sau mai puţin explicit, în orice colţ de lume, regulile par să fie aceleaşi, permiţând 
individului să fie recunoscut de societatea în care trăieşte, să fie apreciat prin cei „şapte ani de-acasă”, 
atunci când sunt număraţi cum se cuvine! Conştientizăm pe deplin că singura diferenţă faţă de trecut este 
aceea că în prezent s-a ajuns de la un model familial foarte ierarhizat la unul mult mai democratic şi mai 
permisiv, bazat pe un gen de complicitate cu capriciile celor mici, dar aceasta nu înseamnă că nu mai 
trebuie să îi învăţăm să ţină cont de vârsta interlocutorului, pentru a-şi adapta discursul şi comportamentul 
faţă de cel de alături într-un mod civilizat şi decent, mai ales că a te adapta în funcţie de nevoile celuilalt 
înseamnă, de fapt, să ştii să trăieşti frumos şi ordonat. Abecedarul bunelor maniere trebuie aplicat încă de 
la vârsta la care copilul începe să vorbească, pentru că la această vârstă, copilul caută să le arate celorlalţi 
copii cu care intră în contact, „regulile jocului” său, ale unui joc „învăţat” în familie  

     Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu 
stai locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește (Paulo Coelho). 
O lume în care uimiți toți de puritatea din om se implică, sprijină, protejează. 

    Copilul are o singură sarcină, să crească frumos. Dobândește treptat cele două achiziții 
fundamentale care îl vor ajuta să cucerească lumea – mersul și vorbirea. Camera, casa și curtea nu mai 
sunt suficiente și astfel copilul intră tot mai mult în lumea socială, influențele asupra sa se diversifică, 
felul de a fi privi devine tot mai diferit și el învață o altfel de adaptare – adaptarea la om, la aspectul 
social, spiritual al lumii. Această descoperire este mult mai complexă în timp și spațiu. 

   Cei șapte ani de acasă, care au inspirat prin farmecul lor numeroși scriitori, vor rămâne temelia 
unei viitoare influențe ce se va diversifica. Educația începută se va desăvârși mai departe formal și 
informal. 

   Poate lumea modernă, teoreticienii educației, noi ca adulți ar trebui să urmăm natura umană care 
are în ea germenii evoluției și doar să o urmăm, să avem puterea doar de a conserva, de a păstra 
curiozitatea și setea copilului de cunoaștere. Încorsetându-l cu interdicții, cu multe „nu-uri”, cu teorii 
abstracte, ajungem de multe ori la realități negative.  
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Cei șapte ani de acasă -un imperativ 
 

Prof. Vulturu Gabriela, Școala Gimnazială Segarcea, jud. Dolj 
 

Omul este o ființă socială. În consecință, fiecare dintre noi trebuie să respecte reguli de bună-
cuviință pentru a fi apreciat și respectat. Această perioadă de timp, primii șapte ani ai copilului, este 
asociată permanent cu un minim de cod al bunelor maniere pe care micul vlăstar trebuie să și-l fi însușit 
deja de acasă.  

 A avea cei șapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectuos și cu bună-cuviință tot timpul, în 
orice situație, cu toată lumea, cu părinții, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii etc. 

 Copilul nu știe ce e rușinea, adultul îl invață acest lucru. Asta nu înseamnă că nu are parte de crize 
din partea acestuia în magazin, pe stradă, făcute cu nonșalanță. În zadar, părintele îl roagă să înceteze, 
copilul știe că o insistență ieșită din comun îl va face pe părinte să cedeze și să îi cumpere jucăria dorită. 

Așadar, politețea se învață cu răbdare, cu exercițiu, de la părinți, bunici și apoi în cadru 
instituționalizat, în școală. Copilul imită comportamentul celor din jurul său, dar ține cont  și de sfaturile 
acestora pentru că înțelege că funcționarea după reguli îl scapă de observațiile sau de pedepsele adulților. 
Ba, mai mult, va fi apreciat și lăudat, iar ceilalți vor fi, la rândul lor, politicoși cu el. În consecință, viața 
de zi cu zi a tuturor va fi mai bună, mai armonioasă și chiar mai veselă.  

Întrebări ca : cine salută primul, băiatul sau fata?, sau cum și pe cine salutăm?, cum ne îmbrăcăm? 
Cum ne comportăm acasă sau în vizită, la teatru sau la cinema, la magazin, în avion sau în tren?, cum 
mâncăm? sau cum facem cadouri?, cum oferim flori și în ce circumstanțe?, cum vorbim, despre ce și cât 
vorbim?  își găsesc răspunsul rând pe rând în exemplele și în discuțiile pregătitoare ale adulților, precum 
și în cărțile care au ca subiect de dezbatere codul bunelor maniere.  

Apoi apar detaliile de genul: când saluți, întotdeauna trebuie să privești pe cel pe care-l saluți și să-i 
zâmbești; nu saluți grăbit și cu un aer preocupat, cu mâinile în buzunar sau stând cu spatele la ea sau 
privind în altă parte; nu salutăm persoanele necunoscute din mijloacele de transport în comun etc. 

Un alt cod care se deprinde în prima perioadă a vieții este punctualitatea, o dovadă de bună- 
creștere,  un semn al respectului față de noi înșine, dar și față de ceilalți. De aceea, e imperativ să învățăm 
că în absolut toate situațiile trebuie să fim punctuali: la școală, la ceremonii, la spectacol, la activități 
oficiale etc. Însă,  cum ne comportăm dacă întârziem?  

Copiii trebuie să înțeleagă că a te comporta în societate în mod civilizat nu înseamnă o dedublare, o 
mască folosită la nevoie, comportamentul de acasă cu cei dragi sau cu vecinii impune respectarea 
acelorași reguli care aduc armonie, cordialitate în familie. Principiul vorba dulce, mult aduce cât și un 
comportament asemenea nu fac decât să-i aducă aprecierea celor din jur: cunoscuți sau necunoscuți.  Pe 
stadă, acasă, la școală, în orice situație, în mediu familiar sau oficial, cei sapte ani de acasă ne urmăresc 
permanent și niciodată nu e prea devreme sau prea târziu să exersăm sau să punem în aplicare regulile 
învățate de cei dragi nouă. 
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,,CEI 7 ANI DE ACASĂ " 
 

Prof. înv. preșcolar ZACȘEVSCHI  IULIANA 
 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", Copilul care se simte apreciat de 
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă 
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată 
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi 
vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt 
copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza 
să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se 
gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de 
propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar 
jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este 
încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că 
atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani 
copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate 
poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele 
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. 
Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care 
copilul este obişnuit cu bunele maniere. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu 
îi faceţi observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau 
prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus ,,mulţumesc,, la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească 
reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este 
important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, 
tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie 
înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii. Cei  
şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a 
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă ai 

 



copilului sunt definitori prin formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să 
scrie, să citească şi a deveni un un exemplu la şcoală.  

Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare socială, psihologică, intelectual-cognitivă. 
Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiuile cu 

ceilalţi. De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei 
persoane, ori  a unui copil ne gândm că nu este educat corect, nu este politicos, ,,Nu are cei şapte ani de 
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme 
ori norme de politeţe. Această expresie ,,Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, 
deprinderi, comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată ,,culmea achiziţilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare , de informaţii, de memorare şi de insuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj. Mai putem spune ca educaţia unui copil constă în ceea ce 
trăieşte copilul în familie. Părinţii au o foarte mare influienţă asupra copiilor în primii şapte ani de viaţă, 
când le transmit celor mici propriile valori pe care  urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în 
societate, acolo unde își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, aşadar, să le transmitem micuţilor 
învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îi vor ajuta, sa devină un oameni  respectoşi şi 
demni de respect la rândul lor. Când spunem că un copil are cei şapte ani de acasă ne imaginăm un copil 
bine crescut  care ştie să salute, să spună ,,mulţumesc”, ,,te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de 
vârsta lui şi cu adulţii. Mai putem adăuga că educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către 
adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca în relaţiile cu cei din jur, de cât unul 
căruia îi lipsesc cei şapte ani de acasă. 

Educaţia primită în cei şapte ani de viaţă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinte, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului. Cei şapte ani de acasă cuprind şi o anumită învăţătură pentru viaţă. Pentru mulţi, cultura 
înseamnă acumularea unui bagaj de cunoştinţe teoretice în diferite domenii în care pot prinde un post de 
răspundere în cadrul societăţii. Când cultura nu te ajută să pui frâu viciilor, să-ţi pui ordine în viaţă, să 
respecţi pe aproapele tău indiferent de poziţia socială sau culturală, într-un cuvânt să fii om, la ce-ţi 
folosesc cunoştinţele? Cultură fără morală? Cultura, în întregul ei înseamnă acumularea unor cunoştinţe 
prin care îţi întăreşti puterile fizice şi psihice spre a stăpâni fiinţa umană, în totalitatea ei şi a încerca să o 
dirijezi spre a atinge cotele cele mai înalte ale desăvârşirii, ale sfinţeniei. ,,Numărul 7 este pretutindeni 
numărul unei totalităţi, dar al unei totalităţi în mişcare sau al unui dinamism total.”(Jean Chevalier,Alain 
Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). Sunt 7 zile ale săptămânii care înseamnă încheiere şi un nou început. 
După ce a creat  lumea în 6 zile, Dumnezeu se odihneşte în a şaptea şi o transformă în zi sfântă. Duminica 
e ziua în care toţi ai casei sunt împreună. E o zi de odihnă, de rugă, de plimbare în natură, de joacă, de 
vizite, de împlinire şi bucurie în mijlocul familiei- cuibul cald şi ocrotitor al copilului. Modelarea 
copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se realizează continuu, aşa cum zilele 
săptămânii curg una după alta.  

Şi uite aşa ajungem să trecem lin pragul celor 7 ani către o altă lume mirifică- lumea cărţilor şi a 
şcolii. ,,Cifra 7 este totuşi întru câtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant-Dicţionar de simboluri). 
  

 



Cei 7 ani de acasă 
 

Prof. înv. Primar Daniela-Loredana Zaha 
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai “Bobota, Sălaj 

 
„Manners make man”(Comportamentul îl face pe om) – este celebra inscripţie gravată pe faţada 

clădirii de la New College din Oxford, care cuprinde în câteva cuvinte calitatea cea mai de preţ pe care 
trebuie să o aibă fiecare om, aceea de a fi manierat. 

Se afirmă din ce în ce mai des că în vremurile pe care le trăim au început să se altereze tot mai mult 
valorile tradiţionale. Continuăm să trăim într-o lume în care în discoteci tinerii dansează pe mese, alţii 
pornesc noaptea pe motociclete cu casetofoane date la maxim de unde răsună o muzică neplăcută, raşi în 
cap sau cu plete, o lume în care tânărul nu mai oferă locul în autobuz celui mai învârstă ci, din contră îl 
împinge la urcare pentru a-şi croi primul loc, etc. - o lume pe care noi nu o înţelegem şi care ne dă 
senzaţia că înnebunim pe zi ce trece. 

În astfel de condiţii, mai merită să ne preocupăm de bunele maniere? Răspunsul e unul singur: buna 
creştere nu este şi nu va deveni niciodată inutilă, pentru că ea îl face pe om să se respecte în primul rând 
pe sine ca apoi să-i poată respecta pe cei din jur. 

Alterarea comportamentului îşi află rădăcinile în etapa de vârstă preşcolară. O tot mai mare libertate 
a copiilor, lipsa de supraveghere intenţionată şi conştientă din partea părinţilor, par să fie cauzele cele mai 
frecvente generatoare ale comportamentului nedorit la copil. 

Pornind de la aceste consideraţii şi de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l 
învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci şi la învăţarea felului în care trebuie să se comporte cu 
ceilalţi, am ales introducerea unei activităţi opţionale care să pună bazele unui comportament adecvat, 
adică a bunelor maniere – acestea fiind cheia către succesul social.   

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte 
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea 
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai 
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi 
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). 

Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte 
importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în contexte 
diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi 
alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-
a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui 
părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie 
materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să le dea posibilitatea să exploreze, 
să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să 
ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. 

Copilul trebuie învățat să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea 
exemplului. 

Este necesar să se stabilească  și să se  impună  reguli și limite în comportamentul copilului. 
  Comunicarea este secretul unei relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la 

televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 
Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin 

comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de 
bine au fost explicate regulile de bune maniere. Atunci când mama este prea tolerantă la anumite situaţii, 
iar tatăl este prea dur copilul nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.    

Este important ca parinții să respecte regulile de bune maniere in familie, să folosească formulele de 
politețe și cu siguranță, copilul îi va imita. Dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, vom avea în mod 
categoric o societate mult mai cultă.  Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să 
fie explicate pe etape. Dacă micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, 
formulele de politeţe: „te rog”, „poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, trebuiesc aduse cât mai multe 

 

http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Top-6-bune-maniere-la-copii-Cum-ii-ajuti-sa-le-invete-a7429.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/comportament/Stabilirea-si-impunerea-regulilor-la-copii-a7368.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/comunicare-4-5-ani/5-moduri-de-a-intari-relatia-parinte-copil-a8426.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Televizorul-si-calculatorul-in-viata-copilului-a3403.html


exemple concrete, de preferat în momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistăm 
până acestea vor deveni o obişnuinţă. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI FAMILIE - ȘCOALĂ ÎN EDUCAREA 
TINEREI GENERAȚII 

 
Prof. Zaharescu Ștefania 

Școala Gimnazială Specială Nr.8, București 
 
Se spune că părinţii sunt primii profesori ai copilului, începând educarea lui în mediul familial, 

asigurându-le atât existenţa materială, un climat familial afectiv şi moral, cât şi formarea personalităţii şi 
comportamentului acestuia până merge la şcoală. Când spunem că un copil are ,,cei șapte ani de acasă" 
ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună ,,mulţumesc", ,,te rog", care se comportă 
cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Se consideră că educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt 
cheia către adaptarea copilului în societate și că un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile 
cu cei din jur.  

Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrecea cel mai mult timp cu familia, în 
special până la varsta de 3 ani, iar membrii ei aveau cea mai mare influență asupra lui. Aceasta perioadă 
de timp era considerată „culmea achizițiilor”, una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece 
copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc.  

Este adevărat că în ziua de azi nu prea mai există ,,cei șapte ani de acasă", deoarece copiii sunt 
incluși în diverse forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, însă rămâne ideea de la baza 
acestei expresii: normele de conduită se învață din familie.  

Alături de părinţi, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului, 
consolidând normele deja deprinse din familie. Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, 
să citească, de a deveni un bun exemplu pentru ceilalți. Educația se reflectă în toate domeniile de 
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. ,,Cei șapte ani de acasă" sunt adesea 
caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. Există însă numeroase situaţii în 
care familia consideră că este suficient doar să se ocupe de satisfacerea nevoilor primare (hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând 
dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. În general, comportamentul parental este inspirat din propria 
experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai 
multor generaţii.  

Părinţii sunt modele pentru copil, sunt o ,,oglinda a educației”.  Degeaba îi spunem copilului să nu 
mai ţipe, dacă el aude frecvent certuri între părinţi, sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus 
,,mulţumesc", dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt.  

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil NU este cea materială (dulciuri, jucării, bani, ultimul 
gadget), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, 
este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este 
eficientă şi în administrarea pedepsei: dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau de multe ori 
rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. Baza formării unui comportament corespunzător al 
copilului rămâne relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite 
acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, 
îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de 
comportament. Atunci când un copil realizează că i se acordă atenția și încrederea de care are nevoie,  
receptează regulile transmise într-un mod pozitiv. Dacă părintele este şi prietenul copilului, acesta se va 
consulta cu el, şi şansele ca minorul să fie cooptat de un anturaj periculos vor scădea dramatic. De multe 
ori însă, copiii care sunt ,,protejați" excesiv de către părinți li se conturează o nesiguranță, o lipsă de 
încredere în forțele proprii, naşte dependenţă şi întârzie procesul de dezvoltare psihică. Un copil 
dependent de părinţi poate dezvolta tulburări psihofiziologice (anxietate, tulburări de somn şi de 
alimentaţie), poate manifesta un comportament evitant, fugind de responsabilităţi şi relaţiile sociale. Chiar 
și certurile dintre părinţi, lipsa comunicării părinţi - copii şi încercarea de a-i impune copilului un anumit 
drum în viaţă duc la transformarea copilului într-o potenţială victimă. Este important să fie stimulată 
independența copiilor, pentru că dacă în mica copilărie va fi mereu altcineva care să ia deciziile în locul 
lui, copilul va tinde spre una din cele două extreme, ori va încerca totul, ca să-și afirme independența, ori 
va evita totul, dintr-un exces de prudență. În schimb, dacă va fi obișnuit de mic să infrunte niște situații și 

 



să facă niște alegeri (evident, pe măsura lui, și controlate ,,în umbră" de adult) îi va fi mult mai ușor să ia 
hotărâri în ceea ce-l privește. 

În concluzie, niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau 
în societate. Fiecare părinte ar dori ca fiul / fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita copilului la şcoală, pe 
terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. Important este cum transmitem informațiile, de către cine și 
în ce mod.  

Calitatea educației în familie marchează de timpuriu dezvoltarea personalității copilului, șansele 
reușitei școlare și ale afirmării ulterioare.  

Educația poate fi cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, doar dacă haina a fost 
cumpărată din banii strânși în ,,cei șapte ani de acasă". 
  

 



Putem schimba lumea 
 

Prof. Zaharioiu Daniela,  
Școala Gimnazială ,,George Emil Palade”, Buzău 

 
Moto : ,,UN CUVANT BINE GÂNDIT POATE SCHIMBA LUMEA’’ Constantin Noica 
Formarea omului  este o sarcină complexă si de înaltă răspundere, care trebuie realizată fără 

rebuturi sau pierderi de valori umane. Îndeplinirea acestei nobile misiuni ,cu dezideratul său major de a 
ameliora progresiv capacitatea adaptativă a omului la cerințele sociale  revine în principal  școlii. 

Formarea capacității de adaptare la diverse situații de viață este condiționată de găsirea 
modalităților optime de instruire și invățare. Dezvoltarea psihică a elevilor poartă amprenta conținutului 
concret al învățământului si al modului de realizare a acestuia. 

Posibilitățile mintale ale copilului sunt mari, iar evaluarea capacităților mintale genetice –fluide si 
polivalente- este o sarcină dificilă in stadiul actual de dezvoltare socială. Potentialitățile  intelectuale se 
realizează în contextul activităților în care este antrenat copilul în mod efectiv. Metodologia activitatilor 
instructiv –educative si modul lor de organizare  pot favoriza ori limita valorificarea deplină a 
posibilităților de dezvoltare psihica de care dispune copilul. Perfecționarea mijloacelor , a metodelor reale 
de formare a personalității  contribuie la ridicarea nivelului de dezvoltare mintală, afectivă si morală a 
copilului. 

Toleranța este o valoare morală, iar educarea in spiritul acesteia se înscrie in sfera educației morale. 
Educația morală reprezintă dimensiunea internă a activitații de formare-dezvoltare a personalitații 

care vizează ,,ceea ce este mai profund si mai accentuat subiectiv in ființa umana’’(Hubert,Rene), 
realizabilă prin raportarea la valorile incluse în normele etice definitorii pentru reglementarea raporturilor 
omului cu lumea și cu sinele. 

Şcoala trebuie să fie cea care nu numai instruieşte dar şi educă viitorii cetăţeni, străduindu-se să le 
dea toate acele valori spirituale şi morale, necesare creşterii şi dezvoltării sănătoase a părţii lăuntrice a 
omului. 

Un profesor, chiar şi foarte bun, nu-şi va atinge scopul său dacă la acesta n-au contribuit părinţii la 
timpul cuvenit – n-au pregătit solul în care să dea roadă „sămânţa cea bună”. Omului care a primit 
credinţa de la părinţi îi este mai uşor în dezvoltarea sa. Credinţa îl face pe om să înţeleagă că el are unele 
datorii faţă de sufletul său. Acel suflet care este creaţie dumnezeiască, chipul lui Dumnezeu în om, partea 
spirituală şi nemuritoare care-l deosebeşte pe om de orice altă făptură, deci partea cea mai de preţ a fiinţei 
sale. Din această cauză datoriile faţă de suflet sunt cele mai sfinte pentru creştini şi cuprind mintea, voinţa 
şi simţămintele. De ele depind autocunoaşterea, autoeducaţia, autoanaliza şi autodesăvârşirea. 

Astfel, prin prilejul dat minţii să-şi adune cunoştinţe bogate şi temeinice; prin virtutea înfrânării şi a 
bărbăţiei să-şi întărească puterea voinţei sale; cu ajutorul harului dumnezeiesc, să-şi stăpânească cu 
mintea şi cu voia simţămintele şi să le îndrume aşa încât ceea ce vor spune ele că-i plăcut, bun, frumos şi 
moral să fie într-adevăr aşa – va realiza omul autoeducaţia. Activitatea de concepere a unui plan eficient 
de educare in spiritul valorilor morale reprezinta un demers complex de angrenare  a resurselor 
informationale,umane,etc,alaturi de dascalii scolii trebuind sa se afle mereu parintii,asa incat eforturile 
scolii sa fie permanent intarite de sprijinul parintilor,al comunitatii in general. 

Contribuția părinților la efortul formativ al școlii se poate găsi pe o scală ce pornește de la prezența 
in toate tipurile de activități: curriculare, consultative, suportive, ajungând până la plasarea ca public 
amorf la reprezentațiile școlare ocazionale. Din fericire, in cazul părinților de alte naționalități sau etnii 
,adulții sunt considerați ,,persoane-resursă’’ in organizarea și desfășurarea acțiunilor educative 
argumentele pentru aceasta atitudine fiind următoarele: 

-experiența acumulata pe parcursul propriei scolaritati; 
-nevoia de a actualiza si valorifica această experiență; 
-perspectiva asupra rolului învățarii în construirea identității persoanei ca reprezentant al etniei sale; 
-relațiile pe care le pot dezvolta în folosul școlii (sponsorizare, promovare, alt tip de asistența, etc). 
Nevoia de a forma o echipa între cadre didactice, părinți, elevi, autoritățile din comunitate in 

vederea conjugării influențelor educative este justificată pe de o parte de tendința de autoinvestire cu 
responsabilitate a părinților preocupați de viitorul copiilor dat de către școala ,iar pe de altă parte de 

 



cumularea în școală a atributelor socializatoare proprii unor institutii inactive la “Copiii comunică cu noi 
prin priviri ,prin calitatea vocii lor ,prin pozitia corpului,prin gesturi, maniere, zambete, salturi, neliniste. 
Ei ne arată ce se petrece in sufletul lor prin felul cum fac anumite lucruri ca și prin lucrurile pe care le fac.  
Înregistrarea căilor de comunicare adoptate de copii ne ajută să vedem copiii așa cum sunt ei in 
realitate”(Cohen si Stern, 1974, pag.5). 

O persoană care educă este o persoană care oferă in primul rând,dragoste, fără de care nu poate 
exista nicio legatură, nici viitor , nici colaborare pozitivă. Fiecare elev simte nevoia să fie prețuit, iubit. 
Dascălul le poate demonstra elevilor iubirea sa prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o poartă. Îi 
respectă prin faptul ca ii trateaza ca personalitati unice. Le da sentimentul sigurantei ,mai ales atunci cand 
actiunile sale si cuvintele sale sunt conforme cu un inalt cod moral.O mare greșeală este nerecunoașterea 
si neaprecierea celorlalți.O simplă apreciere verbalaădespre modul in care elevul a scris o compunere, de 
exemplu,poate sa insemne enorm pentru imaginea de sine a acestuia.E bine ca dascălul să recunoască 
meritele elevilor ori de cate ori are ocazia. 

Valorile creştine: dreptatea, adevărul, dragostea, credinţa, libertatea, pacea nu mai constituie pentru 
unii preocupări esenţiale şi sunt înlocuite cu false valori: banii, luxul, frumuseţea fizică după anumite 
tipare şi altele amăgitoare. 

De aceea tinerii de azi trebuie educaţi în spiritul valorilor creştine autentice care pun in centrul 
preocupărilor omul, privit ca o fiinţă personală. Valoarea omului nu stă în complexitatea lui somatică şi 
psihică, ci în faptul că a primit cinstea de a fi purtătorul chipului lui Dumnezeu, ca o pecete distinctivă. 
Omul este considerat coroana creaţiei, situându-se la îmbinarea dintre cele sensibile şi inteligibile sau 
dintre cele de jos şi cele de sus. Virtuţile creştine credinţa, nădejdea ,dragostea, dreptatea şi egalitatea pot  
împodobi această minunată făptură pentru a se înălţa pe culmea virtuţilor întru asemănarea cu Dumnezeu. 

Pentru a schimba lumea, este nevoie în primul rând de cei șapte ani de acasă ai copiilor, apoi de o 
echipă puternică între cadre didactice, elevi, părinți și comunitatea locală. 
  

 



IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI  DE ACASĂ” 
 

Prof.înv. primar Zaharioiu Laura- Claudia 
Școala Gimnazială „ Constantin Brâncoveanu” 

Loc . Slatina , Jud . Olt 
 
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a 
fiecărei familii şi valorificarea acesteia. 

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face 
pianist”(Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi 
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. 

Educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citească și să calculeze. El trebuie 
să învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar asta e răspunderea ta. Obisnuiește-l de mic cu bunele 
maniere. Sunt cheia către succesul lui social. 

Un copil manierat se va descurca mai bine în relașiile sociale și se va simți mai confortabil în 
prezența celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai buna modalitate de 
a-l obișnui cu bunele maniere este să fiți voi, părinții, un bun model pentru el. Începeți să îl învățați 
lucrurile simple încă de la vârsta fragedă: să salute, să spună "te rog"și "mulțumesc".Dar buna creștere nu 
trebuie să se oprească aici.  

Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere și chiar într-o discuție cu 
un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă 
respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect.  

Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta 
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce 
la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de 
obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în 
dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca 
părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, 
ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe 
vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt 
organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin 
afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, 
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a 
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, 
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 
  

 



Cum consiliez un părinte? 
 

Profesor pentru Învăţământ Primar Zamfir Liliana 
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi’’ 

Medgidia, Judeţul Constanţa 
 

În educaţie, un rol important îl are empatia, capacitatea de a te transpune în gândurile şi 
sentimentele celuilalt. Atunci când există empatie între învăţător – elevii săi şi părinţii acestora, ei se află 
pe aceeaşi lungime de undă, procesul de predare-învăţare-evaluare se desfăşoară firesc, fără blocaje, iar 
rezultatele sunt superioare. Un învăţător bun va şti să le insufle elevilor şi părinţilor lor un mod de gândire 
pozitiv, optimist şi să se poarte cu fiecare ca şi când ar fi cea mai importantă persoană pentru el, 
comunicându-le acest lucru.  

Există mai multe feluri de părinţi, după: 
1. Interesul manifestat faţă de şcoală (rezultatele la învăţătură ale copiilor, comportamentul, 

relaţiile cu cadrele didactice etc) sunt părinţii: 
a) interesaţi – de tot ce are legătură cu propriul copil. Ei sunt motivate intrinsec. 
b) parţial interesaţi – de obicei, material (alocaţie, burse, diferite ajutoare etc). Ei sunt 

motivaţi extrinsec. 
c) dezinteresaţi – le lipseşte motivaţia. 
2. Colaborarea cu şcoala (conducere, cadrele didactice) sunt părinţii: 
a) cooperanţi – oricând, oricum, oriunde şi oricât este nevoie. Ei au iniţiativă proprie. 
b) parţial cooperanţi – în funcţie de diferite interese. Ei pot fi stimulaţi de iniţiativa altora. 
c) Necooperanţi. 
3. Atitudinile faţă de copil, sunt părinţii care: 
a) subapreciază  potenţialul momentan al copilului (intellectual, educational, 

comportamental). Ei suprasolicită copilul, obosindu-l. 
b) subapreciază potenţialul acestora. Adoptă o atitudine indiferentă, inhibitoare, favorizând 

deplasarea, slăbirea voinţei copilului. 
c) apreciază correct potenţialul copilului şi ajută la stimularea, valorificarea şi îmbunătăţirea 

acestuia. 
În funcţie de categoria în care se încadrează părintele, acesta trebuie tratat ca atare. Părintele unui 

copil care are rezultate mai slabe la învăţătură şi care la început a fost cooperant, în momentul în care la 
şedinţa cu părinţii se prezintă în plen rezultatele şcolare se va simţi frustrat şi poate nu va mai veni la 
următoarea şedinţă. Ce se poate face pentru a stimula colaborarea cu părinţii acestor copii? Între cadrul 
didactic şi părinte este recomandată discuţia individuală. Părinţii şi copiii trebuie sensibilizaţi. 

Prin puterea propriului nostru exemplu trebuie: 
-să le fim un model intellectual, comportamental, moral; 
-să ne autocunoaştem pentru a-i ajuta să se cunoască mai bine; 
-să ne valorificăm potenţialul nostru creator pentru a-i ajuta la stimularea propriului potenţial; 
-să fim curajoşi, îndrăzneţi, pentru a le stimula şi lor curajul şi îndrăzneala; 
-să fim empatici; 
-să-i iubim; 
-să fim optimişti, fermi, hotărâţi, pentru ca şi ei să ne urmeze exemplul; 
-să fim adaptabili, pentru a-i putea ajuta atunci când au nevoie; 
-să fim răbdători, calmi, pentru a le insufla şi lor din liniştea noastră; 
-să fim echilibraţi. 
Prin serbările şcolare, prin activităţile desfăşurate la nivelul comisiilor metodice, al excursiilor, am 

implicat mereu părinţii într-un demers formativ-educativ coerent, care să sprijine dezvoltarea elevilor. 
  

 



IMPORTANŢA CELOR  “ ŞAPTE ANI DE ACASĂ “ 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: ZAMFIR NELA 
GRADINIŢA P.N. NR.2 BUFTEA 

 
„Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule!”  George 

Enescu 
 
Cea mai importantă educaţie a unui copil are loc în interiorul familiei. Primele reguli de politeţe le 

învăţăm de la părinţi şi bunici. Apoi, învăţăm de la doamna educatoare, de la doamna învăţătoare şi de la 
toţi profesorii noştri. Toţi aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi. Şi noi le dăm mai departe copiilor 
noştri. 

Spunem despre cineva că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și 
modalitatea respectuoasă de a-i trata pe cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un 
cod moral pe care ar trebui să îl respecte toți cei care trăiesc în societate. 

Socializarea, asumarea responsabilităţilor şi exprimarea emoţiilor sunt o parte dintre abilităţile pe 
care un copil trebuie să şi le însuşească în cei şapte ani de acasă. Părinţii sunt principalele modele pe care 
copiii le urmează. Dacă micuţii sunt crescuţi şi de bone sau bunici, comportamentul acestora trebuie să 
coincidă cu al părinţilor, în caz contrar, copiii riscând să fie bulversaţi 

Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii şapte ani de viață, când le transmit celor 
mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde își 
vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților învățămintele pe care le 
considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă. Disciplina şi educaţia copilului reprezintă cartea de vizită a oricărui părinte. 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea 
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de 
protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru 
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea 
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în 
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze 
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele 
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. 
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-
afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă 
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. 

După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii  şi 
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze 
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în 
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.  

Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a putea observa 
progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea 
spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem 
mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea, nevoile.Familia 
reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, 
în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi 
valorificarea acesteia. 

 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/george-enescu/
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Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele 
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe 
terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

 Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă, 
stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul 
mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. 

 Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când 
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în 
lumea lor, iar ei într-a noastră. Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă 
ulterior se va interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. 

“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă 
este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu 
progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata 
salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul 
educativ în perioada următoare. 

Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, 
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este 
considerată “culmea achiziţiilor”, una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o 
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor 
comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii, de aceea este 
important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod. 

 „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – 
OM.  Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse 
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, 
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. 
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR:ZAMFIR NICOLETA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE DIBOȘ”,COMUNA MĂNEȘTI 

 
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane 

într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte 
în  familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.... Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului 
îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile 
decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte 
din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se 
raportează la lumea din jur.Primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este 
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului.Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de 
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie,iar satisfacerea  nevoilor bebeluşului, 
în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi,iar felul în care mama le 
tratează sunt  importante în dezvoltarea copilului .El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este 
foarte mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, el, copilul, poate explora tot ceea ce îl  înconjoară.În jurul 
vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută.Dacă un copil umblă la 
dulap, soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în 
permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest 
fel, data viitoare nu i se va părea interesant. La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul 
joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect 
există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă 
limbajul, este foarte important ca mama să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, 
pentru că el învaţă prin imitaţie. Pentru a-l ajuta pe copil să progreseze din punctul de vedere al 
limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte.Spre exemplu, putem spune «hai să păpăm», dar să adăugăm 
imediat şi «hai să mâncăm»”. Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte 
mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap 
părinţilor. Să zicem că trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a 
ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă.  

Crizele de personalitate sunt o etapă normală După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, 
care se manifestă, de regulă, în locurile publice. Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, 
mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru părinţi este să încerce să controleze această criză 
(încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea 
jucărie sau acea bomboană pentru care face criza.După ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se 
transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea 
identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de important pentru 
dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă 
pereţi desenaţi cu creioanele colorate. După 5 ani înţeleg regulile, copiilor începe să le placă rutina. Este 
momentul în care, prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai 
departe) se formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica 
de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate.   Politeţea este 
oglinda familiei .De pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe.Sunt lucruri 
care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul 
unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama  salută pe cei din jur , 
va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va 
vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. Tot în 
această perioadă , se învaţă şi formulele de adresare. Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-
un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care 
ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, 
în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“. Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în 
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să 
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat 

 



care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi 
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială . 
  

 



Cei 7 ani de acasă 
 

Zarescu Stana 
 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil 
manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de 
acasă.  

"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 
copilului", spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu".  

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea 
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în 
disciplină de fier. 

Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a 
copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, 
copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart 
cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl 
vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o 
prostie mai mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 
ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem 
unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm 
copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate 
înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să 
se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e 
rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, 
întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem 
învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar 
copilul învaţă prin imitaţie. 

 De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al 
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa 
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează 
şi semnificaţia pedepsei. 

De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, 
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde 
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările 
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici 
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere. 

Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica 
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de 
comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi 
argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din 
familie, să vorbească la telefon. Trebuie încurajat să se exprime, să fie lăsat să termine ce are de spus şi 
nu i se facă observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" 
sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. 

 



Părinţii sunt modele pentru copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el 
aude frecvent certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la 
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt. 

Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci 
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este 
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi 
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât 
o ceartă sau o palmă.  

În opinia psihologilor, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să 
stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. 
Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să 
spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii 
trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, 
darămite copiii.  

În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, iar haina a fost 
cumpărată din banii strânși în cei șapte ani. 
  

 



CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 
 

ZÂRNĂ MIHAELA 
GPP MICUL PRINŢ PITEŞTI 

 
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. 

Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în 
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele 
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta 
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala 
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din 
familie. 

Educatia primita in familie 
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 

înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticulnu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.  

Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul 
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.  

Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.  

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic 
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi 
reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
  

 



IMPORTANTA  CELOR  SAPTE  ANI DE ACASA 
 

GRADINITA  CU PROGRAM NORMAL ,,LICURICI”  OVIDIU 
PROF. INV. PRESCOLAR:  ZELCA SANDA- ADRIANA 

 
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educaţia primită în cei 7 de acasă 
depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, 
valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului. Dragostea părinţilor Baza formării 
unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copilul iubit de părinţi se 
simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea 
regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile 
transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. 
Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu 
se transforme în disciplină de fier. Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată 
etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 
2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil 
să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al răului, este conştient când face un lucru bun sau un 
lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa comportamentului său, apreciază recompensele, dar 
conştientizează şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele 
maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este 
însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma 
copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, 
mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele 
maniere. Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu 
bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult 
capacitatea de comunicare cu cei din jur - copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu 
adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în 
discuţiile din familie, să vorbească la telefon. Părinţii sunt modele pentru copil. Cea mai preţioasă 
recompensă pentru copil nu este cea materială ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le 
arată când face o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine 
crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea 
părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă. Cei 7 ani de acasă reprezintă o 
oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că 
regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru 
formarea lui ca adult. 

Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. 
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. 
Jocul la etapa de vârstă de 3-4 ani Jocul este mișcarea folosită ca o necesitate biologică a copilului, ca o 
necesitate de lărgire a mediului de joc, ca o necesitate de a relaționa și implica alți participanți la joc. Prin 
joc decoperă alte sensuri si utilități ale obiectelor, jucariilor care-l inconjoară. Jocul este o modalitate de 
cunoaștere de sine. In cadrul organizat, jocul este modalitatea de transmitere a cunoștințtelor și de formare 
a capacităților, deprinderilor si comportamentelor. Jocul la etapa de vârstă de 4-5 Jocul este învațare, 
dezvoltându-se procesele cognitive. Prin joc se formează și se dezvoltă comportamente, având ca model 
de copiat pe noi adulții. În schimb jocul didactic necesită organizarea după reguli stabilite. Activitatea de 
învățare își atinge scopul prin introducereaelementelor de joc, prin diversificarea jocului, prin 
diversificarea jucăriilor sau a altor obiecte. Este etapa de vârstă în care se produc cele mai frecvente 
accidente prin atribuirea exagerată a modalitățiilor de folosire “altfel” a jucăriilor. Jocul acoperă 
necesitatea fiziologică de mișcare, tot prin joc se extinde cunoașterea de sine și apare respectul față de 
sine. Jocul la etapa de vârstă de 5-7 ani. Jocul este oglinda dezvoltării capacităților umane, el sprijină 
rezolvarea individuală si în grup a problemelor, formând deprinderi de autoservire, autogospodărie și 
autocontrol, dezvoltând activitatea copilului, atașamentul față de grup, integrarea socială si relaționarea în 

 



joc. Jocul la etapa de vârstă 7-10 ani. Jocul formează și dezvoltă capacitatea de exprimare a opiniei, 
dezvoltă capacitatea de rezolvare a problemelor, nevoia de independență in jocul organizat în grupul 
social lărgit. Jocul este o activitate de integrare in plan social lărgit, facilitează organizarea “găști” 
școlare, este o necessitate de integrare. Grădinița și educatoarea Colectivităţile în care se încadrează 
copilul au o influenţă deosebit de mare asupra dezvoltării psihosociale. Grădiniţa are o mare importanţă 
pentru pregătirea şcolarizării. Rolul fiecărei educatoare este de a şi-l face pe copil partener în demersul 
educativ. Ea trebuie să susţină şi să consolideze dezvoltarea şi comportamentul copilului, raporturile cu 
sine şi cu ceilalţi, astfel încât acesta să poată atinge momentul când îşi formulează singur reguli şi 
principii. Realizarea obiectivelor educaţiei depinde în mare măsură de calităţile şi competenţele 
educatoarei, care, prin acţiunile sale, prin personalitatea sa, reprezintă un model pentru copil, un sprijin 
pentru familie, un factor de cultură în comunitate. Educatoarea îndeplineşte o misiune importantă - aceea 
de a asigura formarea şi pregătirea copilului către viaţă.  
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PE ALEEA ANILOR COPILĂRIEI 
 

Prof. limba şi literature română, Zisu Carmen 
Colegiul UCECOM „Spiru Haret“, Bucureşti, Sector 6 

 
Nenumărate sunt situaţiile ȋn care comportamentul agresiv, agitat, neadecvat al copilului deranjează 

pe cei din jur, făcându-i să exclame: „Unde sunt cei 7 ani de acasă?“. Geaba li se recomandă părinţilor să-
l obişnuiască cu „Codul bunelor maniere“, să-l ȋnveţe bunacuviinţă, respectul,  onestitatea, cinstea, 
toleranţa, generozitatea. Ele rămân doar sunete fără ecou… e trist… pentru că educaţia trebuie ȋncepută 
cu părinţii deoarece, aşa cum se cunoaşte, copilul este oglinda familiei. El doar reproduce ceea ce vede ȋn 
familie şi atunci ȋţi spui retoric:„ Ce vină are copilul?“   

Educaţia ȋncepe ȋn familie şi continuă pe durata ȋntregii existenţe, ȋnsă contează direcţia către care 
se orientează, mijloacele pe care le foloseşte, modelele pe care şi le alege, valorile morale şi etice la care 
se raportează şi lista continuă. Dacă părinţii nu văd nimic rău atunci când copilul loveşte păpuşa cu care 
se joacă, că foloseşte un limbaj josnic, violent, că nu are răbdare să asculte ce i se spune, asta reprezintă 
un semnal de alarmă pentru care aceştia trebuie să ceară sprijinul consilierului, psihologului, prin care vor 
ȋnvăţa să se respecte reciproc, să aibă o comunicare civilizată unul cu celălalt, dar şi cu cei din jur, pentru 
ca şi copilul să aibă modelul corect. Mulţi dintre ei dau vina pe răsfăţ, că au fost, probabil, mai permisivi 
cu el, dar că asta este doar o fază trecătoare, că pot controla fenomenul, că au resurse şi metode de 
intervenţie. Sunt, de asemenea, şi părinţi severi care ȋngrădesc libertatea de exprimare sau de manifestare 
a copilului, iar efectul, pe termen lung, să fie de răzvrătire, de reprimare a sentimentelor, de revoltă. 
Copilul neglijat de către părinţi este, de asemenea, un fenomen ȋngrijorător, ori că nu ştiu să-şi exercite 
rolul de părinte, ori nu ştiu să transmită iubirea, ori nu sunt prezenţi fizic lângă el, va creşte cu 
sentimentul/convingerea că părerea lui nu contează, că el este doar „ o cantitate neglijabilă“, indiferentă, 
vor deveni fiinţe reci, insensibile, „persoane de gheaţă“. Ȋn cazul părinţilor protectori, vor dezvolta o 
manie pentru sănătatea copilului, binele copilului până când acesta se va simţi sufocat. Cu timpul, acesta 
ȋşi va crea viaţa lui secretă de teamă ca nu cumva părinţii să intervină, dându-i sentimentul de nesiguranţă, 
de lipsă de răspundere, de copil „fragil“ care preferă camuflajul când este pus să rezolve o problemă sau 
sabotajul dacă are momente de revoltă sau mânie. Cel mai bun model de părinte este cel democratic care 
cunoaşte cât de mult trebuie să fie de ȋngăduitor cu copilul său, ştie să-l implice ȋn problemele casnice, ȋl 
responsabilizează prin sarcini clare ȋn funcţionalitatea familiei, i se explică toate aspectele problemei, i se 
cultivă ȋnsemnătatea şi importanţa educaţiei sub toate aspectele ei (formală, informală şi nonformală), ȋl 
implică ȋn mijlocul comunităţii, ȋi cultivă respectul pentru tradiţie, cultură, pentru mentori, pentru 
vârstnici, va şti să ȋşi exprime punctul de vedere, va putea să tolereze pe cei diferiţi de el, va fi deschis la 
opiniile celorlalţi, nu-i este teamă să se implice ȋn proiecte, empatizează cu cei aflaţi ȋn nevoi etc. 

 Se ştie că mama sau tata reprezintă autoritatea supremă ȋn universul lor şi nimeni şi nimic nu poate 
dărâma piedestalul pe care sunt poziţionaţi părinţii, ȋn mintea copilului, până ce acesta va atinge vârsta de 
10 ani, când ei ȋncep să cunoască raportul familie-colectivitate/societate.  

Din păcate aceştia nu conştientizează riscurile indiferenţei, al ignorării unor aspecte care, ȋn timp, se 
vor transforma ȋn probleme patologice. Recomandarea este ca,  ȋn astfel de situaţii, să intervină 
educatorul/institutorul, psihologul alături de autoritatea tutelară ȋn colaborare cu instituţiile statului ( 
poliţie, consiliul local) care să ofere sprijinul pentru corijarea de comportament atât al părinţilor, cât şi al 
copilului, aşa cum funcţionează ȋn ţările civilizate unde niciun caz nu rămâne nerezolvat. Concentrarea se 
face ȋn jurul copilului, punând accent pe binele acesuia, asigurându-i un mediu sănătos şi sigur de 
dezvoltare, ȋndepărtând factorul ce periclitează evoluţia cognitivă a acestuia.  

Trăiesc cu speranţa ca ȋn curând să ȋntâlnesc acei copii fericiţi, ȋn care să se regăsească seninătatea 
gândului frumos exprimat chiar ȋn cuvinte simple, dar respectuoase, am credinţa că vom fi ȋnconjuraţi de 
oameni demni. 
  

 



CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 

Prof . ZORZON Irina- Gheorghita 
Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a 

copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai 
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. In primii sase-sapte ani de viata, copilul dovedeste 
o mare sensibilitate, receptivitate si mobilitate. Potentialul afectiv-volitional este in crestere, inclinatiile si 
aptitudinile se contureaza in aceasta etapa. Copilul dovedeste si o mare putere de acumulare si asimilare 
de cunostinte. Pornind de la particularitatile ontogenetice ale copilului, familia si gradinita trebuie sa-i 
asigure conditii favorabile de crestere si dezvoltare, in functie de disponibilitatle individuale. Cei care nu 
beneficiaza in familie de conditii favorabile dezvoltarii lor, au sanse de recuperare, daca frecventeaza 
gradinita. Aici procesul instructiv-educativ se desfasoara in functie de particularitatile de varsta si se 
urmareste dezvoltarea armonioasa psihofizica, se stimuleaza gandirea si inteligenta, se formeaza 
deprinderile de baza. Mai importante in aceasta etapa sunt : deprinderile igienico-sanitare (de 
autoservire), de comportare civilizata si politete, deprinderile de ordine si curatenie. Copiii sunt antrenati 
in jocuri si activitati care se desfasoara cu toata grupa si individual, folosindu-se metode si procedee 
specifice fiecarei etape de varsta. 

Deprinderile, odata formate, il scutesc pe copil de alte solicitari, care mai tarziu, ar necesita un 
consum mai mare de energie si timp. Deprinderile care se pot forma la varsta antsprescolara si prescolara 
(in familie si gradinita), deprinderi care, uneori poarta denumirea de "bune deprinderi" sau "cei sapte ani 
de-acasa"... Ele reprezinta forma cea mai simpla a invatarii de catre copii a unor miscari complexe si 
atitudini care vor influenta comportamentul lor viitor. 

Lipsa bunelor deprinderi face posibila instalarea unora rele. Bunaoara, copilului caruia nu i s-au 
format deprinderile de autoservire la timpul potrivit, asteapta totul de la familie, de la parinti. 

De aici si necesitatea ca in familie, ca si in gradinita, sa se insiste pentru formarea deprinderilor de 
baza, pana ce acestea se transforma in obisnuinte. 

CE ESTE DESPRINDEREA? CUM SE FORMEAZA? 
Deprinderea este un complex de actiuni automatizate, bazate pe sisteme de legaturi nervoase 

temporare denumite "stereotipuri dinamice". "La om, orice actiune se insuseste pe calea invatarii ca 
proces constient". Este, asadar, un moment al activitatii si un efect al invatarii. Pentru formarea 
deprinderilor, este nevoie de vointa si de timp, de concentrare mai mare din partea copilului, la ceea ce 
are el de facut, ca, mai apoi, printr-un exercitiu sustinut, sa se ajunga la automatizarea miscarilor si 
exercitatea lor intr-o anumita succesiune. Acest proces presupune concentrarea tuturor actiunilor, precum 
si eliminarea miscarilor de prisos care cer un mare consum de energie. 

Pentru a se ajunge la automatizarea miscarilor, acestea se repeta de mai multe ori, iar pe masura ce 
se formeaza deprinderile se cere prelungirea treptata a intervalelor dintre exercitii. In aceasta perioada 
deosebit de importanta este atitudinea consecventa de care trebuie sa dea dovada parintii, personalul 
educativ din crese, educatoarele. De exemplu, daca, in situatii similare, odata i se cera copilului sa 
realizeze un lucru si altadata nu, daca unul din adulti ii cere sa indeplineasca "ceva" si altul ii cere 
"altceva", sau daca unul ii indica o cale si altul una opusa, procesul este ingreunat si deprinderea nu se 
formeaza. De asemenea, trebuie sa existe o concordanta deplina intre ceea ce i se cere copilului in familie 
si ceea ce se realizeaza in gradinita. 

In procesul educativ-formativ al copiilor de 3-7 ani se pot distinge trei grupe de baza de deprinderi, 
ca : deprinderi igienico-sanitare (de autoservire) ; deprinderi de ordine si curatenie ; deprinderi de 
comportare civilizata si de politete. 

Pentru formarea acestora trebuie pornit de la faptul ca exigentele cresc treptat in raport invers cu 
aportul adultului, fapt care contribuie la dezvoltarea indemanarii si spiritului de independenta ale 
copilului. De cele mai multe ori parintii preocupati de problemele profesionale si gospodaresti, dimineata, 
prefera sa-l imbrace pe copil, desi nu au timpul necesar, in loc sa-l lase sa se imbrace singur. Mai tarziu, 
degeaba ii va reprosa comoditatea. De fapt, este vina adultilor daca copilul nu si-a format deprinderile 
elementare igienico-sanitare la varsta prescolara. Parintii pot sa le acorde timpul necesar in zilele cand 
sunt acasa dimineata, in zilele de sambata si duminica, sau in zilele de concedii : daca sunt adulti in 
familie (bunici, surori mai mari) se pot ocupa ei de formarea acestor deprinderi. Copilul trebuie sa fie 
trezit cu 10-15 minute mai devreme si sa fie pus sa efectueze anumite operatii de autoservire. Fiecare 

 



deprindere se compune dintr-o serie de operatii, care vor fi repetate pe rand, pana devin acte si miscari 
automatizate. 

Formarea oricarei deprinderi, si mai ales a celor igienico-sanitare, necesita din partea parintilor si a 
educatoarelor, rabdare si mai ales un echilibru nuantat intre severitate, "toleranta" si timp. Familia are 
rolul cel mai important in formarea deprinderilor. Trebuie sa-i repete copilului de mai multe ori ce are de 
facut. "Nici o alta institutie, oricat de calificata, nu este atat de direct sensibila la exprimarea trebuintelor, 
la manifestarea slabiciunilor sau potentialului de dezvoltare al copilului, fiindca nici o alta institutie nu 
cuprinde fiinte legate de copil in mod atat de direct si atat de vital ca tatal si mama... Familia ne apare mai 
curand ca un fel de mecanism reglator care permite copilului, in ciuda saraciei sale aparente de mijloace, 
sa traiasca o viata reala si uimitor de intensa, viata lui proprie". 

Colaborarea familie-cresa sau familie-gradinita, in procesul de educare a copilului, are un rol 
deosebit, in special, in forrmrea deprinderilor igienice. Copilul isi petrece cea mai mare parte din timp in 
familie, care exercita o influenta deosebita asupra sa. Pe masura ce copilul creste, asupra lui actioneaza tot 
mai multi factori educativi : cresa - gradinita - scoala, care continua si perfectioneaza educatia inceputa in 
familie ; uneori, acestea o corecteaza sau o imbogatesc. La copiii institutionalizati in leagane si crese se 
constata ca nu au formate deprinderi igienice. In acest caz, trebuie ca educatoarele sa lucreze cu fiecare 
copil pana la formarea deprinderilor respective. Pentru reusita deplina, familia are obligatia sa tina 
permanent legatura cu unitatile in care sunt institutionalizati copiii si sa sprijine munca depusa de factorii 
educativi din aceste unitati. Pentru a asigura unitatea sistemului de cerinte este necesar ca asistentele si 
educatoarele sa cunoasca conditiile de viata ale fiecarui copil in familie, iar la randul ei, familia sa 
cunoasca preocuparile pedagogice ale cresei si/sau gradinitei. Procedandu-se in felul acesta, reusita 
muncii educative este deplina. 

 

  

 



CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ – 
O CĂLĂTORIE DEFINITORIE PENTRU VIITORUL ADULT 

 
Articol realizat de prof. Ramona-Maria Zvirid 

 
Motto: “Orice copil problemă este un părinte problemă” (Alfred Adler)  
 
În înțelepciunea populară, condensată în nenumărate expresii și vorbe de duh, cei șapte ani de acasă 

se asociază cu ideea de bună creștere, de învățare a normelor elementare de comportament în societate. În 
plus, mentalitatea colectivă susține că temelia educației se pune, în acești primi ani, în familie, iar părinții 
sunt principalii responsabili de transmiterea acelor valori și atitudini pe care cei din jur se așteaptă să le 
regăsească la un copil. Ca urmare a acestui raționament, în situațiile în care cel mic nu face dovada 
asimilării anumitor reguli se consideră, în mod curent, că “îi lipsesc cei șapte ani de acasă”.  

Dincolo de această manieră de a privi lucrurile, cercetările realizate de pedagogi, psihologi, medici 
au demonstrat că impactul celor șapte ani de acasă depășește cu mult sfera bunelor maniere și că putem 
vorbi, mai degrabă, de o perioadă care își pune amprenta în moduri nebănuite asupra viitorului adult și a 
întregii sale existențe. Mai mult decât atât, la influențele primilor ani de viață se adaugă până și cele din 
perioada intrauterină, deoarece, în momentul de față, specialiștii consideră că în cele 9 luni de sarcină se 
pregătește dezvoltarea copilului până la 21 de ani! S-ar părea că cele 3 trimestre de sarcină reflectă 
primele 3 septale de viață: trimestrul I ar corespunde perioadei 0-7 ani, în care se modelează fizicul, 
următorul trimestru este asociat intervalului de vârstă 7-14 ani, în care se definitivează componenta 
emoțională, în timp ce ultimul trimestru, corespunzător perioadei 14-21 ani, vizează mentalul. 

O astfel de abordare a subiectului reflectă într-un mod mai adecvat complexitatea legăturii părinte-
copil, cu accent asupra rolului matern, arătând totodată cât de mult contează pentru o persoană ceea ce se 
întâmplă în călătoria din primii ani de viață și că multe dintre gesturile aparent simple ale celor din jur 
sunt, de fapt, pline de semnificații pentru dezvoltarea psiho-emoțională ulterioară a copilului.  

Încă din primul an de viață, bebelușul începe să învețe lucruri importante despre lume, să se 
adapteze, să înțeleagă cum funcționează aceasta. Pentru că este 100% dependent de cei care îl îngrijesc și 
are nevoie de ajutorul lor permanent și de o perioadă de acomodare, ceea ce contează cel mai mult pentru 
copil în acest interval este iubirea pe care o primește. Ea va genera sentimentul de siguranță și, implicit, 
va construi încrederea primară. 

Copilăria mică (1-3 ani) este despre autonomie versus îndoială/ rușine, iar în această perioadă se 
pun bazele stilului de atașament care, odată format, este dificil de modificat și se va menține pe tot 
parcursul vieții, având implicații asupra relaționării interpersonale. Este etapa în care cel mic învată să ia 
decizii singur, la nivelul său de înțelegere și de inițiativă (să apuce un obiect, să tragă de ceva, să 
exploreze spații etc.). În funcție de atitudinea părinților față de astfel de “decizii”, cel mic își va dezvolta 
încrederea în sine sau, dimpotrivă, se va alege cu unele carențe la acest capitol.  

Între vârsta de 3 și 4 ani, psihologii afirmă că ajungem în etapa de conturare a identității, în care 
demersurile copilului țin de căutarea unui răspuns la întrebarea “Cine sunt eu?”. Limitați de mediul în 
care trăim și de persoanele semnificative care se ocupă de educarea noastră, unii dintre noi nu au 
privilegiul de a rezolva corespunzător această etapă de dezvoltare, însă viața demonstrează că orice om va 
avea diverse alte șanse de creștere și întregire personală… 

În preajma vârstei de 4-6 ani, replica definitorie pentru un copil devine “Eu pot face asta!”, iar 
nevoile sale emoționale sunt acelea de a primi încurajări și de a fi apreciat pentru ceea ce reușește să facă. 
Aceasta este etapa în care învățăm lecția competenței, iar ea poate crea premisele unei personalități 
competitive sau a unei personalități pasive, după cum părinții gestionează mai mult sau mai puțin inspirat 
așteptările copiilor și nevoile lor de apreciere a reușitelor.  

În jurul vârstei de 6-7 ani, în condiții ideale, un copil ar trebui să fie echipat cu tot ceea ce îi este 
necesar în materie de încredere personală, identitate individuală, flexibilitate și adaptabilitate, astfel încât 
să fie capabil să pună bazele unei relații echilibrate cu sinele și cu ceilalți. Următoarea perioadă a 
copilăriei este dedicată consolidării achizițiilor ce caracterizează “cei șapte ani de acasă” și, în funcție de 
cât de conștienți sunt părinții sau adulții responsabili de creștere, evoluția biologică, psihologică și 
spirituală a copilului se va desfășura în parametri corespunzători.          

 



Prin urmare, observațiile prezentate succint în materialul de față – parte a unor teorii științifice bine 
fundamentate – ar putea constitui un preambul pentru discuții mult mai complexe. Acestea sunt menite să 
îi invite la o reflecție sinceră și responsabilă, atât pe cei care au deja copii, cât și pe cei care își doresc să 
devină părinți sau se ocupă, din diferite posturi, de educația celor mici. Cu toții suntem datori să 
conștientizăm implicațiile serioase pe care acțiunile noastre le au în devenirea unei ființe aflate în plin 
proces de evoluție.   

 
Repere bibliografice:   
Gaspar Gyorgy – “Copilul invizibil”, Curtea Veche Publishing, București, 2016. 
Iolanda Gheorghiu – “Copilul din umbră”, Editura Explorator, Ploiești, 2017. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toti copiii mint  la un moment dat.Pentru copiii sub 5 ani ,lumea 
magică a viselor, dorințelor și fanteziile nu sunt întotdeauna diferite de 

realitate. După această vârstă atunci când minciuna devine cronică, relevă 
o problemă mai profundă de insecuritate sau stimă de sine scăzută care ar 
trebui descoperită si tratată. Dacă nu doriti să aveți un copil care minte tot 

timpul evitați să mințiți și dumneavoastră de față cu el. 

 

Uneori, ei mint doar 
pentru că imită ceea ce văd, de 
exemplu, absorb modul nostru 
de a ne comporta și de 
asemenea, de ce să nu 
recunoaștem, de a minți. 

 În cazul în care cererea 
noastră este prea mare, poate 
influenţa în așa fel încât, fiind în 
imposibilitatea de a îndeplini 
sarcina, mint pentru a evita 
dezamăgirea şi de a elimina 
tensiunea ce presupune 
asumarea acestei 
responsabilități 
disproporţionate: o minciună 
poate deveni o supapă de 
sigurantă care maschează o 
anxietate prea mare. 

 

După vârsta de 5 ani  copiii  încep să mintă conștient, încep să facă 
diferenţa între ceea ce este şi ce nu este adevărat, deşi încă nu le este clar 
faptul că minciuna este ceva greşit. Minciunile apar atât din insecuritate 
cât şi din lipsă de respect de sine (când încearcă să ascundă o minciună), 

sau pentru a încerca reacţiile adulţilor şi de a vedea cât de departe pot 
merge. În unele cazuri, aceasta este o modalitate de a obţine afecţiune 
(poate însemna existenţa unor probleme emoționale nerezolvate), şi, în 

adolescenţă, poate fi o modalitate de a obţine mai multă intimitate sau de a 
ascunde alte probleme mai grave. 

Minciuna poate fi un simptom care ne 
indică personalitatea copilului: 

 

• un copil timid  care scapă de sentimentul de neajutorat; 
• un copil agresiv si furios ce nu răspunde într-o reactie adecvată; 

• un copil căruia îi este frică si vrea să fugă de pericol; 
• un copil care caută răzbunare.  

Prof.înv.presc. Gîfei 
Margareta: Grădinita cu PP 

Raza de soare- Bacău 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mincinosul de Lev Tolstoi  
Un flăcău păştea oile şi prinse a striga că văzuse un lup: 
- Ajutor, lupul! lupul! 
Ţăranii veniră în fugă, dar se dumeriră că fuseseră păcăliţi. Flăcăiaşul mai făcu de două sau de trei ori isprava asta, 
dar o dată se întâmplă ca lupul să dea cu adevărat iama în oi. 
Flăcăiaşul strigă iar: 
-Săriţi, săriţi că a dat lupul! 
Ţăranii se gândiră că iar vrea să-i păcălească şi nu mai veniră la chemarea lui. Cât despre lup, văzând că nu are de 
cine să se teamă, sfâşâie toată turma, după plac. 
 

• Creați  un climat de încredere care il va ajuta să fie sigur că poate să 
vă spună tot, linistit si fără frică. 

• Explicati-i în mod clar diferența între adevăr si minciună. Acest 
lucru este foarte important mai ales la vârstele fragede unde de 

asemenea se adaptează explicatia pentru vârsta lui. 
• Felicitati-l  când vă spune adevarul , mai ales dacă aceasta implică 

si riscul de a fi pedepsit.Desigur dacă a gresit si mărturiseste fără a 
minti  nu înseamnă că nu trebuie să fie pedepsit  ci că separate în mod 

clar un comportament inadecvat din partea lui de ceea ce înseamnă 
copilul pentru dumneavoastră ( îl iubiti pentru ceea ce reprezintă el nu 

pentru actiunile lui). 
• Nu reactionați în mod disproporționat atunci când minte , este de 

preferat ca mustrările sau comentariile asupra a ceea  ce s-a întâmplat 
să se facă în privat, nu în public. 

• Explicati-i în mod clar ceea ce asteptati în ceea ce priveste 
respectarea standardelor si beneficiile pe care le aduce acest lucru. 

Aceasta îl va ajuta să înteleagă relația dintre comportament si 
consecinta. 

• Promovați  posibilitătile de a 
actiona într-un mod sincer. Aveti 
încrederea în el dar trebuie să fie sincer 
cu dumneavoastră. 

• Păstrati proportia între 
comportament si consecintele sale.Este 
la fel de inacdecvat să pedepsiti excesiv 
un comportament negativ si să 
recompensati foarte mult unul pozitiv.  

• O minciună nu trebuie 
pedepsită totdeauna ,  uneori este bine 
să stiti motivele lui pentru care a mintit în 
asa fel încât să puteti actiona ca să 
înteleagă valoarea sinceritătii. Va creste 
încrederea dumneavoastră si de asemenea 
libertatea si autonomia lui. 

• Eliberati-vă  de atitudinile nevrotice.De multe ori se reactionează cu 
anxietate în fața celei mai mici posibilităti de minciună. “ O fi spus sau 
nu adevărul”? Atunci când minciuna este descoperită se acuză copilul. 
Se înmultesc întrebările si se afisează o mare suspiciune iar copilul  nu 
mai este crezut dacă spune adevarul. 

“ Mincinosul nu  este crezut nici  
când spune adevărul” ( proverb  

romanesc) 

 “Adevărul asteaptă. Numai 
minciuna este grăbită .(Alexandru 

Vlahuță) 

 



EDUCATIA –CEI  ȘAPTE  ANI  DE ACASA 
 

Profesor învăţământ primar: Măran Maria 
Şcoala Primară Bolvașnița 

 
Încă de la vârsta de 3 ani, copilul începe să-şi dea seama că există cauze şi efecte, că acţiunile sale 

sunt urmate de consecinţe şi că părinţii au anumite aşteptări de la el. Educarea unui copil solicită multă 
răbdare din partea părinţilor. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un 
copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te 
rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.  

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de 
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să 
facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără 
teamă.  Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge 
la un „interogatoriu”. 

Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe 
care educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a 
desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl 
vor ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să 
depună mai mult efort sau exerciţiu. Exemplu: La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. 
Spre surprinderea părinţilor, mărul de pe fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să 
facă La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, mărul de pe 
fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în acest caz, este să 
provoace copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza erorilor. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la 
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă 
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu 
ceilalți. 

Să ne învățăm copiii să spună mereu adevarul, chiar dacă de multe ori poate nu ne convine ceea   ce 
a făcut!  

Este necesar să ne petrecem  cât mai mult timp cu copilul nostru. Ca părinți trebuie să ne implicăm 
și devotăm, iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el.  

Părinţii sunt principalele modele pe care copiii le urmează. Dacă micuţii sunt crescuţi şi de bone sau 
bunici, comportamentul acestora trebuie să coincidă cu al părinţilor, în caz contrar, copiii riscând să fie 
bulversaţi şi să testeze diverse atitudini în funcţie de conjunctură. Dacă acum 30-40 de ani se punea mare 
preţ pe regulile de politeţe, cum trebuie să bei sau să mănânci, acum sunt valorizate vigilenţa şi 
iniţiativele. Valorile s-au schimbat. Educaţia primită în prezent în cei 7 ani de acasă diferă de cea de acum 
30 de ani, dar psihologii susţin că este o evoluţie firească şi o adaptare la contextul sociocultural.  

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 
diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 
arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.  

Este necesar să se stabilească și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului. 
Comunicarea este secretul unei relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la 

televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 
Copilul trebuie învățat să iubească lectura și cărțile! Încă de când e bebeluș trebuie să-i citim 

povești, apoi, treptat, sa-l  lăsăm pe el să le exploreze până când învață să citească și să se bucure singur 
de ele!  

 



El trebuie să se bucure de copilărie – să nu încercăm să facem din el un geniu înainte de vreme; să-i 
permitem copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. 

Copilul trebuie învățat să iși exprime emoțiile și sentimentele; numai așa va reuși să rezolve 
conflicte pe cale pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. 

Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe copii ce 
e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: s-a 
încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?” .”(Jean Chevalier,Alain Gheerbrant- Dicţionar de simboluri).  

 



Importanța celor 7 ani de acasă 
 

Tudor Laura 
Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”, Caracal 

 
Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită. Felul în care ne comportăm are o puternică influență 

asupra relațiilor cu familia, prietenii, colegii, și, în cele din urmă, de acest lucru depinde dacă avem sau nu 

succes în viață. Pentru a avea un copil amabil, elegant, manierat și, de ce nu, plin de șarm, educația din 

primii ani ai odraslei va  completa în mod armonios eforturile tale! 

Pentru că primii șapte ani sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie ajutat să 

deprindă obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Acum, micuțul învață care sunt principiile și valorile 

după care va trebui să se ghideze în viață, în situații dintre cele mai diverse. Tot acum descoperă cum să 

aibă grijă de corpul și de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să își ajute părinții și cum să 

se bucure de încrederea și aprecierea oamenilor cu care interacționează. 

Educația primită în familie 

Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se 

înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: 

 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu 

poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.  

 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la 

rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.  

Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile 

copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru 

rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine 

crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui. 

Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul 

părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi 

aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la 

medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile 

celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, 

credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi, să nu se scobească în dinți sau în aște părți ale 

corpului atunci când este în public, să nu scuipe pe stradă. 

 Manierele la masă. O bună creştere presupune să nu se vorbească cu gura plină, să nu se întindă 

ăe masă când vorbește,  folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care 

serveşte masa.  

 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o 

folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea 

 



greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. 

De asemenea, trebuie învățat să spună mereu adevărul 

Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau 

orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între 

râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. 

Igienă. Să se spele pe mâini de câte ori folosește toaleta, după ce se joacă cu animalele, înainte de 
masă și…oricând este nevoie, să se spele pe dinți dimineața și seara. 

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri 

şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm 

copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit 

să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la 

fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în 

primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate. 
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COJOCARU LILIEANA 46 
COTOLAN TANIA CARMEN 48 
COTUNA ANAMARIA 50 
COZMA MIHAELA 55 
CRUCERU VELICAN IOANA 58 
CRUCERU VELICAN IOANA 60 
CUCOS LILIANA GABRIELA 62 
DANIA ALEXA MIOARA 64 
DANILA SIMONA 65 
DEAK STEFAN TIBERIU SI DEAK ALINA 67 
DINU  ADRIANA 70 
DINU ALINA 72 
DINU ERIKA 74 
DIRDIIAC MIHAELA 76 
DRAGAN VIOLETA 77 
DUMITRESCU IRINA 79 
EFTIMIE CORNELIA 81 
ELER CODRUTA 82 
ENACHE ANDREEA 83 
FLOREA MARIA 84 
FURTOS GABRIELA 85 
GALINA FILAT SI CIUCĂ FEVRONIA 86 

 



GATA MIHAELA 87 
GHEORGHITA MARIANA 89 
GHIMPU ELIZA 90 
GHINEA IONELA MARIANA 91 
GIURCAU ALINA 92 
GLIGOR DOINA LILIANA 95 
GOGOSEANU RODICA 97 
GRIGORESCU AMELIA 99 
HANCU LENUTA 101 
HERTIA NASTASIA FIRUTA 102 
HINT IRINA IOANA 104 
HOREANGA OTILIA 106 
HOREANGA OTILIA 108 
IFRIM MANUELA 111 
ILEANA MARIA CIOROGARIU 113 
ILIE MIRELA 114 
ILIESCU RALUCA 116 
IOANA SANDU NICOLETA 118 
KATAI ZSUZSANNA 120 
KEREKES BRIGITA MARIA 121 
KERESTELY ANDREA SI DANIEL RITA CSILLA 124 
KISS IULIA CRISTINA 126 
LAZA SORINA CARMEN 127 
LERESCU GABRIELA SI DRAGHICI ALEXANDRA 129 
LEUCA ENACHE ELENA 131 
LEUSTEAN AURELIA MIHAELA 132 
LUCA BOGDAN ANDREI 134 
MACOVICIUC OANA - BEATRICE 136 
MALAIMARE ANGELICA 138 
MANEA MITICA 140 
MARIN MIRELA 142 
MARIOARA CURCULESCU 144 
MICA PRUNDEANU ANCA 146 
MIJA ELENA LUMINITA 148 
MIRON COSTINA DIANA 150 
MOGA IOANA CAMELIA 151 
MOLDOVEANU-GASCU RODICA 153 
MORAR CRISTINA ADRIANA 154 
MUNTEAN LIVIA 157 
MUNTEANU FLORENȚA 160 
NEAGOE ANDREEA RALUCA SI LAPUSNEANU MIHAELA 162 
NEGRICIOIU MARIANA 165 
NEGRU TATIANA 167 
NICOLAE NICOLETA 169 
NITOIU FELIX GEORGIAN 170 
ONCUTA ELENA 171 
OPINCARU SILVIA 173 
OPRIS LUDOVICA 175 
ORZA ELISABETA SI AURELIA ABALUTA 176 
PAGA DOINA 178 

 



PAGU GABRIELA 180 
PASARE DENISA 182 
PASCAL SAUCA MARIA 184 
PASCANU MIHAELA ELENA 186 
PASCARIU IULIA ANAMARIA 187 
PASCU FLORENTINA CRISTINA 189 
PASCU LUMINITA MIHAELA 191 
PASCU MADALINA ELENA 195 
PATRASCOIU ILEANA 196 
PAU VIOLETA 198 
PAULA TATARU 200 
PAULENCU LILIANA 201 
PAUN FELIX 202 
PAUN NICOLETA 204 
PAUN NUTA 206 
PAUN OLGA MARIANA 207 
PAUNA MARIA RAMONA 209 
PAUNESCU CRISTINA VIOLETA 211 
PAVEL ANDREEA 213 
PAVEL ELENA 215 
PAVELONI DANIELA 216 
PENTEA POP RODICA 218 
PEPA ADRIANA 220 
PERA ERMINA MIHAELA 221 
PERETEANU ELENA 223 
PERJU LILIANA 225 
PERSOIU GABRIELA 227 
PETACA DANIELA MARIA  228 
PETCU ILEANA 230 
PETRE ADINA LUMINITA 232 
PETRE CLAUDIA 234 
PETRE NICULINA 235 
PETREA DOINA 236 
PETRESCU GEORGETA- AMALIA 238 
PETRESCU JEANINA 239 
PETRESCU MIHAELA 241 
PETRESCU ROZALIA 242 
PETRICA MIHAELA 244 
PETRIUC IRINA NICULINA 246 
PETROIU ADINA 247 
PETRUSE MARIANA SANDA 248 
PINGHIREAC SIMINA-ELENA 250 
PINTEA GAROFITA 252 
PINTEAN ANGELA 255 
PIRTEA ELENA 256 
PITI MIRELA 258 
PLAMADA ELENA MIHAELA 260 
PLEASU ANDREEA MARIA 262 
PLESOIANU ANA-MARIA  264 
PLESTICI GABRIELA 266 

 



POCEA CAROLINA 268 
POCREAN ANA 269 
PODAR CLAUDIA 271 
PODEANU ANA CLAUDIA 273 
PODOLEANU TANIA SI VRACIU GABRIELA 275 
POENAR LUCIA MONICA 277 
POHOATA LUCRETIA 279 
POLGAR MELINDA EVA 281 
PONCISU LAURA ELENA 283 
POP ADRIANA 285 
POP ELENA 286 
POP IVETT 288 
POP PAULA MARIA 290 
POP SIMONA 291 
POPA  NICOLAE 293 
POPA ALINA 295 
POPA ANDREA MANUELA 296 
POPA CAMELIA 297 
POPA CONSTANTIN 298 
POPA DIANA 300 
POPA DIDICA 302 
POPA ELENA 304 
POPA ELENA 311 
POPA ELENA 313 
POPA EMILIA 315 
POPA FLORICA 316 
POPA GABRIELA - DANIELA 318 
POPA GEORGETA SANDA 321 
POPA ADELA 322 
POPA IOANA- FLORENTINA 323 
POPA IOLANDA EMILIA 325 
POPA ION 326 
POPA LEONORA 327 
POPA LIANA MONICA 330 
POPA MARIA LILIANA 331 
POPA MARIOARA 333 
POPA MIHAELA ELENA 335 
POPA MIRELA 336 
POPA NATALIA NARCISA 338 
POPA RITA  340 
POPA TATIANA 342 
POPA VIORICA-NORIANA 344 
POPAN MIHAELA  345 
POPESCU ADRIANA SI POPESCU LAURA 346 
POPESCU ALINA  348 
POPESCU ANA 350 
POPESCU ANA 352 
POPESCU CARMEN CRISTIANA 353 
POPESCU CRISTINA-LILIANA 355 
POPESCU DANIELA 357 

 



POPESCU DANIELA 359 
POPESCU ELENA IVONA 361 
POPESCU GABRIELA 363 
POPESCU LORELAI IULIANA 365 
POPESCU MARIA 367 
POPESCU MARIA 369 
POPESCU MIHAELA 370 
POPESCU MIHAELA 372 
POPESCU MIHAELA 373 
POPESCU ROXANA 375 
POPICA ADRIAN NOVAC 377 
POPICA NADIA LUMINITA 378 
POPICA VICTORIA-MADALINA 379 
POPOVICI ANDREEA 380 
POROJAN CONSTANTIN 382 
PRAJA DANIELA 383 
PRECESNIUC LOREDANA SI PUHA NICOLETA 384 
PRECUP IOANA MONICA 386 
PREDA DANIELA MONICA 387 
PREDA MIHAELA LOREDANA 389 
PREDA MIHAELA 390 
PREDA SIMONA LUMINITA 391 
PREDESCU CIUREA CARMEN 392 
PREDESCU CLAUDIA IONELA 394 
PRESCURA IULIA 395 
PREUTU ELENA-ALINA 398 
PRICOB NARCISA HARICLEEA 400 
PRICOP ELENA 402 
PRODAN MARILENA MONICA 404 
PRODAN MIRELA 406 
PROTOPOPESCU FLORINA 408 
PUFLEA GAROFITA 410 
PUFULETE ALEXANDRA - IULIANA 412 
PUHA ALINA FLORENTINA 413 
PUICAR MARIANA 414 
PUIU  ZVETLANA  BIATRIS 415 
PUIU GABRIELA 417 
PUIU LUMINITA 418 
PUSCA CRINA-ALINA 419 
PUSCAS ZANFIRA 420 
RACU LILIANA VALENTINA 422 
RAD ADELA 424 
RADITA NICOLETA CLAUDIA 426 
RADOVICI NICOLETA ADELINA 427 
RADU CAMELIA 429 
RADU ELENA 431 
RADU EMILIA 433 
RADU IULIA ANA 434 
RADU MARIA 436 
RADU MIHAELA 437 

 



RADU RODICA 439 
RADULESCU DIDONA 440 
RADULY JUDIT 443 
RADUTA MARIANA 445 
RADUTOIU ELENA ALEXANDRA 447 
RAICAN ANA MARIA 448 
RALEA MIHAELA MARIA 449 
RATOI FLORENTINA ALINA 451 
RAVEANU MONICA 453 
RENCIU LILIANA 454 
RIBAR ANCUTA-SIMONA 456 
RICHEA GEORGETA 457 
RINDASU GABRIELA 459 
ROIBU MINODORA 460 
RIPEANU ARSALUIS LUIZA 462 
RISCO MARIOARA 464 
RISCUTA MARIOARA DORINA 466 
RISTEI LOREDANA MIHAELA 468 
RISTOIU GEORGETA-ELENA 469 
RITEA ANAMARIA 471 
RIZEA ADRIANA 472 
ROMAN ADINA MIHAELA 474 
ROMAN DOINITA 475 
ROMAN FLORINA 477 
ROMANESCU ELENA 478 
ROS ANA MARIA 479 
ROSAN ANCUTA MARIANA SI MATEI ELENA 481 
ROSCA  MARILENA 482 
ROSCA OANA 484 
ROSCA SIMONA-BIANCA 486 
ROSCULET CORINA 487 
ROSU ALINA MIHAELA 488 
ROSU DORINA VIORICA 490 
ROSU GABI ELENA 492 
ROSU IULIANA MONICA 495 
ROSU IZABELA 496 
ROTAR ANA FLORICA 497 
ROTAR FICA 499 
ROTARIU ANA-MARIA 501 
ROTARU AURICA 502 
RUPICS ZSUZSANNA 503 
RUSALIN DANIELA 505 
RUSU ANA MARIA 507 
RUSU IOANA NICOLETA 509 
RUSU LIDIA-ANTOANELA 511 
RUSU MARIA MIHAELA 512 
RUSU MARINELA 513 
RUSZA NATALIA 514 
SABADUS DANIELA 517 
SABADUSIU MIHAELA 519 

 



SABAU ANAMARIA 520 
SABAU CALIN 521 
SABAU ELISABETA MONICA 523 
SABIE CRISTINA MIHAELA 525 
SABINA DIACONU 526 
SABOU ELENA 527 
SACEANU  ELIZA MARIA 529 
SACRIERIU ADRIAN-PETRICA 531 
SACRIERIU MIRELA 532 
SACRIERIU SERBAN SEBASTIAN 533 
SADOVAN OANA-MIRELA 534 
SALLAI GYONGYVER-ILDIKO 536 
SALVAN FLOAREA 537 
SAMARA ANGELICA SI PAULA ECLEMEA 538 
SAMOILA LUMINITA 540 
SANDU ALEXANDRA 541 
SANDU DUMITRU 542 
SANDU FLORIN-LAURENTIU 544 
SANDU LAURA-MONICA 546 
SANDU MARIA ALINA 548 
SANDU MONICA-STEFANIA 550 
SANDULESCU SIMONA MANUELA 552 
SAPUN MARIA MAGDALENA 554 
SARIS MIRELA 556 
SASCAU IULIANA 557 
SASU PERSIDA GABRIELA 559 
SASU SORINA-PETRONELA 561 
SATMARICI LOREDANA-COSTINA 563 
SAVA MIHAELA 564 
SAVA RODICA 566 
SĂVESCU IOANA MIHAELA  567 
SAVIN IRINA ISABELLA 569 
SAVU CORINA 571 
SAVU MARINELA  SI VILCEANU DELIA 573 
SBINCA LUCRETIA 574 
SCARLAT LARISA 575 
SCHIAU IULIA MIHAELA 576 
SCHMIDT LUCIA 577 
SCOROSANU CIPIANA CORALIA 579 
SECELEANU CARMEN 581 
SECRIERIU LOREDANA ELENA 582 
SECU CRISTINA ROXANA 584 
SEIMENEANU CAMELIA 586 
SELEGEAN  MIHAELA 588 
SEMENIUC TANIA 589 
SERBAN ELENA LAVINUTA 591 
SERBAN ILEANA 593 
SERBAN MARILENA-SIMONA 594 
SERBU SIMONA 596 
SERDIN GABRIELA 597 

 



SEREA MIRELA DOINA 599 
SEUCALIUC VERONICA 601 
SEVERIN FLORENTINA 603 
SEVESTREAN IULIANA 604 
SFASIE DOINA 605 
SICA LILIANA 607 
SILAGHI CECILIA-ALINA 608 
SILAGHI DORINA NEDELIA 609 
SILVAS  VASILICA 610 
SIMA MIRELA 611 
SIMINESCU PETRONELA 613 
SIRBU ADELINA-VERONICA 615 
SIRBU ADRIANA 617 
SIRBU GUSE CREOLA MARIA 619 
SIRBU LILIANA - SIMONA 620 
SIRBU LOREDANA-CATALINA 622 
SIRBU MAGDALENA 624 
SIRBU MIRELA 625 
SIRBU OANA 627 
SIRCA PETRONELA 628 
SITARU GABRIELA 629 
SMADU GEORGETA 631 
SMARANDESCU ANDREEA IULIA 633 
SMEDOIU CONSTANTIN SORIN 635 
SOARE GEORGETA 637 
SOCEA DANIELA 639 
SOITARIU MARILENA 641 
SOMOTYUK ANDA BIANCA 642 
SOPORAN CAMELIA 648 
SORESCU CATALINA  650 
SORESCU CLAUDIA 652 
SPAN CLAUDIA 654 
SPATARU CLAUDIA SIMONA 655 
SPATARU MARINELA 657 
SPINACHI LILIANA 658 
SPIRIDON CRISTINA ILEANA 659 
SPRINCEANA V. MARIANA 661 
STAN  ILEANA 663 
STAN  MARIA 665 
STAN ARGENTINA-FLORENTINA 666 
STAN CARMEN 667 
STAN IOANA LORENA 669 
STANCIU ANDRIANA 671 
STANCIU CARMEN ALEXANDRA 673 
STANCIU CONSTANTA 674 
STANCIU DANIELA 675 
STANCIU MARIA MAGDALENA CRISTINA 677 
STANCIU MARIANA 678 
STANCIU NICOLETA 680 
STANCIU NICOLETA 681 

 



STANCIUC STELUTA 683 
STANEAN LIANA OANA 685 
STAN-ERIMESCU MARITA 687 
STANGA ANA-DANIELA 689 
STANICA CARMEN 691 
STĂNICOAIA ANIȘOARA 693 
STANOIU SORINA - CLARA 695 
STANUS ANISOARA GEORGETA 697 
STAVARU ADINA ISABELA 698 
STAVRE TUDORITA 699 
STEFAN AURORA SILVIA 701 
STEFAN GEORGETA 703 
STEFAN MARIOARA 705 
STEFAN SIMONA LUMINITA 707 
STEFAN VALENTINA 709 
STEGARU IONICA JANINA 710 
STEMATE VIORICA 712 
STERGAREL PAULA 714 
STETCA  CRISTINA 715 
STETCA TANEA 718 
STETIU ANDREEA ELEONORA 720 
STICA CRISTINA 721 
STICLEA-IONESCU LAURA ELENA 722 
STOIAN MARIANA 724 
STOIAN MARIOARA 725 
STOICA ADELUTA 727 
STOICA ALINA CODRUTA 729 
STOICA ANTOANELA 731 
STOICA DANA CATALINA 733 
STOICA GABRIELA 735 
STOICA IONICA 737 
STOICA MIHAELA VERONICA 738 
STRANUTU LINCA CONSTANTA 740 
STRATULAT MIHAELA-DITA 742 
STROE GEORGETA 744 
STROE MARIA 746 
STROE MARIA 748 
STROE MARIANA 750 
STROE MONICA 752 
STROE MONICA 754 
STROESCU MARIANA-ELIZA 755 
STRUBER EVA SI GHERLE ANAMARIA 756 
STRUGARIU CRISTINA 758 
STUPARU STEFANIA 759 
SUCIU ADRIANA - ROXANA 761 
SUCIU DANUTA 763 
SUCIU LAVINIA 764 
SUCIU MARIA 765 
SUCIU MILICA 767 
SUDITU MADALINA 769 

 



SUDRIGIAN ILEANA MARCELA 770 
SUGA ELENA 771 
SUICI RAMONA 772 
SUKEI MARIA 774 
SULTAN CRISTINA 775 
SURDU CRISTINA 777 
SURPANU MARIANA 779 
SURUIANU VALERICA 781 
SUTA MARIA 783 
SZABO ANA EMESE 787 
SZABO ANCA IOANA 789 
SZABO BEATA ORSOLYA 791 
SZABO ENIKO 792 
SZABO MIHAELA DORINA 794 
SZAKACS NADINA MARIA 795 
SZAKACS SIMONA NICOLETA 796 
SZEKELY ANNAMARIA 798 
SZEKELY SZABINA 800 
SZOCS EVA-ZSUZSANNA 801 
SZUJARTO TIMEA- ALETA 802 
TACOI MARIA DIANA 803 
TAMPU ANDREEA IULIANA 805 
TANASE CATERINA 806 
TANASE DANIELA MARIA 808 
TANASE MARGA LELIOARA 810 
TANASE SIMONA 812 
TANASE SIMONA 813 
TANASELEA VASILICA 815 
TANC ANCA FLORINA 817 
TANISLAV DORINA 819 
TANKO KINGA 821 
TAPU EUGENIA ANISOARA 822 
TAPU MARINELA 824 
TARAHOI VALENTINA 825 
TARAN IULIANA-FLORINA 827 
TARANU OTILIA MARIA 828 
TARBA IONELA GINA 829 
TARITA CARMEN 830 
TARNARUTCHI MARILENA 832 
TASCA MARIA 834 
TATARU MIHAELA 835 
TATIANA  SPOREA 837 
TATU MIRELA ELENA 838 
TAUT ANCA VERONICA 840 
TAUT CRINA LAVINIA 842 
TECSA ANDA 844 
TECUCEANU SANDA 846 
TEICA LOREDANA MARIA 847 
TELEUCA NICOLETA 849 
TENE TEODORA 851 

 



TEOTEOI ADRIANA 853 
TEPEI VOICHITA 854 
TEPES-CIUCAN LIVIA-MARIANA 856 
TEREBENT DANIELA 857 
TERESCU MARIANA 858 
TERMURE ALEXANDRINA 859 
TERTELEAC MIRELA 861 
TIBA FLORICA 863 
TICA DAN ALEXANDRU 864 
TICA FLORICA LIANA 865 
TIGA RAMONA IOANA 867 
TIGANELE DIANA 868 
TIGANELE IULIAN NICUSOR 869 
TIGANETEA ANTITA 870 
TIGLIS VALENTINA 873 
TIMBUS OANA 875 
TIMOFEI DESPINA 876 
TIMPLARESCU IOANA GABRIELA SI TIMPLARESCU GHEORGHE 878 
TINCA LAURA VIORICA 880 
TIR MANUELA 881 
TIRBAN  MARIA  LIDIA 883 
TIRITELNICU MIHAELA 885 
TISTEA FLOAREA 887 
TIVGA DANIELA-NICOLETA 889 
TOADER RAMONA RORICA 891 
TOBA VALERIU 892 
TODEA SIMONA 893 
TODORUS DELIA SI SAVU IOAN 895 
TODORUT DOINA 897 
TOLAN ALICE CAROLINA 899 
TOMA AURICA 901 
TOMA ELVIRA 903 
TOMA NICOLETA DORINA 905 
TOMESCU IOANA 906 
TOMESCU IOANA-MARIA 907 
TOMESCU RAMONA 908 
TOMUS ALINA IOANA 909 
TOROK ALINA 910 
TOTH BIANCA FIRUTA SI TARZIU VIORICA 911 
TRAIAN LOREDANA 913 
TRAISTARU ADRIANA 914 
TRAISTARU DANIELA 915 
TRAISTARU MARIA 917 
TRANDAFIR FLORENTINA ADRIANA 920 
TRANDAFIR MIHAELA 921 
TRANISAN MIREL 923 
TRIF RODICA 925 
TRIFAN ANDREEA 927 
TRIFOI  LACRAMIOARA FELICIA 928 
TRIFOI ILEANA 930 

 



TRIFOI SILVIU 931 
TRIFU MITA 932 
TRUFAS IOANA-ANGELA 934 
TUDOR ANDREEA COSMINA  935 
TUDOR AURELIA 937 
TUDOR IOANA 939 
TUDORACHE-MARIN VIORICA 940 
TUDORAN STELUTA FANI 942 
TUDORICA VASILE 943 
TUDOSA LUMINITA 944 
TUDOSE VIRGINIA 946 
TUDOSESCU ELENA CRISTINA 947 
TUDOSIE CONSTANTIN MIRCEA 948 
TUDURACHI MONICA 950 
TUFAN NICOLETA 951 
TUGUI MARIOARA DANIELA 953 
TURA MARIANA DANIELA 955 
TURC  FLORENTINA 956 
TURC MARIUS - IONEL 957 
TURCU LETITIA  958 
TURDA ANA-MARIA 960 
TURLIU RALUCA-MANUELA 962 
TURTA LUMINITA-IRINA 963 
TURTUREAN ANGELICA 965 
TUVIC ALINA 967 
UDREA CONSTANTINESCU NARCISA MIHAELA 968 
ULMAN IRINA ELENA 970 
UNGUREANU ANA 971 
UNGUREANU IOANA 973 
UNGUREANU LACRAMIOARA 975 
UNGUREANU TATIANA 976 
UNGUREANU VIOLETA 978 
URSACHE ADINA-MARIA 980 
URSACHE LILIANA 981 
URSULEANU MARIA 982 
URUC CECILIA 986 
USVAT CORINA FLORINA 987 
UTA MIHAELA 989 
UTAN IOANA ILEANA 991 
VADASAN DANIELA MARIANA 992 
VADUVA ADELA 993 
VADUVA GABRIELA 994 
VAIDA CRISTINA 995 
VAJAEAN ALINA 997 
VALCEANU ALEXANDRA- ELENA 998 
VALENTINA STOICESCU 999 
VANC RODICA ADINA 1000 
VANCA GIANINA 1002 
VANU MIHAELA 1004 
VARGA CSILLA 1006 

 



VARTOLOMEI MARIA 1008 
VAS ENIKO 1010 
VASIESCU RAMONA CODRUTA 1011 
VASILE AURELIANA 1013 
VASILE CATALINA 1015 
VASILE DANIELA 1017 
VASILE FLORIANA GABRIELA 1019 
VASILE MARIA CRISTINA 1021 
VASILESCU RODICA-LENUTA 1023 
VASILESCU ROMULUS-AURELIAN  1024 
VASILICA BOZGAN 1025 
VASILINIUC PANSELA 1027 
VATAMANU  MARINELA 1028 
VELISCU CATALINA 1029 
VERDES MARIA IONELA 1031 
VERES DANIELA 1033 
VERES SIMONA ALEXANDRA 1034 
VESA ADINA 1035 
VICOL MADALINA-VASILICA 1037 
VIG IUDITM-ZSUZSI 1038 
VIG SZABO ANDREA ERZSEBET 1040 
VILCAN CAMELIA MARINELA 1042 
VILCEANU ALINA 1043 
VILCEANU DANIELA 1045 
VILCEANU FLORENTINA 1047 
VILCEANU MARIA COSMINA 1048 
VILNOIU ALINA 1050 
VINCZE MELINDA 1051 
VINTILA PAUL 1053 
VINTILESCU MONICA-OANA 1055 
VINTURIS IRINA 1056 
VISAN ALINA 1058 
VISARINESCU CRISTINA 1060 
VISOIU SIMONA 1062 
VITU STELUTA 1064 
VIZITIU ANA-MARIA 1066 
VLAD EMILIA 1067 
VLAD MONICA 1069 
VLADESCU ELENA MIRABELA 1070 
VLĂDESCU IRINA 1071 
VLAICU-HERGANE AURICA SI CRISAN FLORICA ANCA 1072 
VLAICU-NICULA CLAUDIA 1074 
VLAJOAGA CECILIA 1075 
VOCHITU CARMEN 1076 
VODISLAV MARIA 1077 
VOICU ELENA 1078 
VOICULESCU VIOLETA 1079 
VOIN IONELA 1081 
VOIN-STANEC NATALIA-VIOLETA 1082 
VOLINTIRU MARIANA 1083 

 



VOROBCHEVICI SILVEA 1084 
VOSTINAR MIHAELA FLORENTINA 1086 
VRABIE MARIANA 1087 
VRANCEANU ROXANA ALINA 1088 
VRINCEANU NICOLETA 1089 
VULPE  VERONICA 1091 
VULTURU GABRIELA 1093 
ZACSEVSCHI  IULIANA 1094 
ZAHA DANIELA-LOREDANA 1096 
ZAHARESCU STEFANIA 1098 
ZAHARIOIU DANIELA 1100 
ZAHARIOIU LAURA -CLAUDIA 1102 
ZAMFIR LILIANA 1103 
ZAMFIR NELA 1104 
ZAMFIR NICOLETA-MIHAELA 1106 
ZARESCU STANA 1108 
ZARNA MIHAELA 1110 
ZELCA SANDA- ADRIANA 1111 
ZISU CARMEN 1113 
ZORZON IRINA-GHEORGHITA 1114 
ZVIRID RAMONA-MARIA  1116 
GIFEI MARGARETA 1118 
MARAN MARIA 1120 
TUDOR LAURA 1122 
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	 Formulare de întrebări și răspunsuri
	 Exerciții lexicale
	 Exerciţii de expunere
	 Povestirea după imagini
	 Compunerea

	Familia şi rolul ei în viaţa copiilor
	DRĂGAN VIOLETA
	GRADINIȚA NR.211, BUCURESTI
	Fără porecle și jigniri!
	Fii politicos!
	Spune, "Te rog" și "mulțumesc"cât mai des!
	Fă curat după ține!
	Fii fair-play!
	Primește complimentele politicos!
	Fii tolerant!
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	Vârstele

	Cei 7 ani de acasa: norme si valori esentiale pentru succesul viitorului copilului
	Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilul
	2 scenarii posibile
	Ce sunt cei 7 ani de acasa?
	Educatia primita in familie
	Ce spun parintii despre cei 7 ani de acasa?
	Dragostea părinţilor
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	10 reguli esentiale in educatia si cresterea copilului pana la 7 ani
	Cei sapte ani de acasa!
	Prof. Inv. Primar Pascu Madalina Elena
	Liceul Teoretic “Serban Voda” Slanic
	CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ
	PROF.ÎNV.PREŞC. PEPA ADRIANA
	ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA
	L’importance du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants
	“De tous les devoirs des parents, le principal est la bonne éducation de leurs enfant.”(31TUJean Baptiste BlanchardU31T)
	Cei 7 ani de acasa si comportamentul copilul
	2 scenarii posibile
	Ce sunt cei 7 ani de acasa?
	Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor?
	Educatia primita in familie

	Prof.înv.preșc. PINTEA GAROFIȚA
	Șc. Gimn.”PETRU-RAREȘ” CICEU-MIHĂIEȘTI
	Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD
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	FAMILIA ȘI IMPORTANȚA CELOR  SAPTE ANI DE ACASA
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	“Cei şapte ani de acasă”
	CEI SAPTE ANI DE ACASA
	Cei sapte ani de-acasa
	Bibliografie:
	Ce sunt cei 7 ani de acasa?
	Dragostea părinţilor


	Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil b...
	Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.
	"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului".
	Vârstele
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	10 reguli esentiale in educatia si cresterea copilului pana la 7 ani
	PRIMII ANI DE VIAȚĂ AI COPILULUI, ÎN STIL MONTESSORI
	CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ

	Cei 7 ani de acasă !
	Prof.inv.presc. ROSCA OANA
	GR.P.P ,, CURCUBEUL COPILARIEI”
	Dragostea părinţilor
	Vârstele
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	Cei 7 ani de acasă înseamnă  norme și valori esențiale pentru succesul viitorului copilului.
	Greșeli pe parcursul celor șapte ani de acasă
	Prof. Înv. Primar Satmarici Loredana-Costina
	Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia
	Dar ce înseamnă acest lucru?Cum îl faci pe copil să...?
	Majoritatea părinților doresc ca ceea ce i se cere copilului ,acesta sa faca de prima data.Realitatea este aceea că, de multe ori părinții se lovesc de lipsa colaborării în relația părinte-copil.Iată ce greșeli fac majoritatea parinților pentru a obți...
	1.Recompensa/mita-cea mai folosita tehnică de către părinți pentru a obține cooperarea copiilor lor.Cum se formulează această mită sau recompensa?Ea suna așa: „Daca mergi cu mine acum îți cumpăr bomboane”, „Dacă mănânci mâncare sănătoasă îți cumpăr în...
	Un alt aspect este acela că se dezvoltă motivația externă.Mai exact ,copilul demonstrează comportamentul pe care parintele îl vrea demonstrat doar pentru recompensa de la final.Pe cale de consecință,în mod logic,daca recompensa dispare,dispare și comp...
	2.Amenințarea ( „Dacă nu mergi acasă,eu te las în parc!”)
	Niciun părinte nu are intenția de a-și abandona copilul în parc sau în oricare altă situație.Acesta se așteaptă ,de fapt,ca al său copil să se miște în acel moment și sa își urmeze părintele. Mesajul din spatele acestei amenințări este acela că „Dac...
	O alta consecință este aceea că,în timp,copilul își va da seama că parintele nu are nicio întenție să abandoneze în parc si ulterior iși pierde încrederea ,relația părinte-copil suferind astfel leziuni.
	3.Pedeapsa conduce la stima de sine scazută(a copilului),amplificarea și înmulțirea comportamentelor negative .
	4.Forța-cu cât copilul e mai mic ,cu atât se folosește mai des forța.Cand copilul nu vrea sa scoata jucaria din gură,o iei cu forța,cand se apropie de priză îl iei în brațe și îl îndepărtezi.Pe langă faptul că ,pe parcurs ce va crește va fii tot mai g...
	5.Nu e voie!
	Unul dintre cele mai iubite radiouri de copii a desfașurat o cercetare privind cele mai des întâlnite sintagme ,acelea pe care părinții le folosesc cu preponderență. Se pare că ceea ce aud copiii cel mai des sunt următoarele „NU E VOIE” „NU SE CADE”...
	Pe de-oparte, acest „NU E VOIE” determina copilul sa fie cât mai înndârjit să facă ceea ce nu are voi.Pe de altă parte auzindu-l frecvent pe „NU” , copilul,la rândul lui, îl va folosi la fel de des.
	Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de  părinţii depinde ca adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar această expresie – „bu...
	BIBLIOGRAFIE:
	37TUwww.allaboutparenting.roU37T

	Cei 7 ani de acasă
	Norme și valori esențiale pentru succesul viitorului copilului tău
	Prof. înv. primar: Scoroșanu Cipiana Coralia
	Școala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano” Buzău
	Motto: ”Este de o mie de pri mai bine să ai bun simț fără educație, decât să ai educație fără bun simț.” (Robert G. Ingersoll)
	Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învață din familie. Școala și alte ...
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	Educaţia începe cu cei şapte ani de acasă
	SILVAS  VASILICA
	Cei 7 ani de acasă- valori esențiale pentru succesul viitorului copilului
	Dragostea părinţilor
	Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte...
	Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un co...
	Vârstele

	1. 44TSă-și poată evalua obiectiv poziția în raport cu o situație.44T (Trebuie să știe ce-i place, ce-i trebuie, ce poate fi un pericol, ce nu vrea să facă etc.)
	2. 44TSă știe să își susțină părerile și să-și apere interesele fără a deranja pe cei din jur.44T (Să folosească un limbaj politicos și să exprime ceea ce simte, nu să evite să-și spună părerea)
	3. 44TSă fie atent și implicat în ceea ce se întâmplă în jur, ca să poată evita situațiile cu potențial periculos și, ca revers al medaliei, să poată oferi un ajutor la timp cuiva. 44T(Începând de la salutul persoanelor cunoscute, continuând cu atenți...
	4. 44TSă știe să piardă 44T(și automat, să-și focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) 44Tdar și să câștige cu eleganță44T (fără a-l umili pe cel care a pierdut)
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	FAMILIA ȘI IMPORTANȚA CELOR  7 ANI DE ACASĂ
	EDUCAȚIA ÎNCEPE CU CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
	Prof. Sticlea-Ionescu Laura Elena
	Șc.Gimnazială ,,Mihail Drumeș,, Balș-Olt
	De la început, femeia a fost investita cu cea mai înaltă și mai măreață misiune, de a naște, creste și educa pe copiii săi, viitori membri ai familiei și ai societății.
	Mama e numele cel mai sacru și cel mai dulce în toate graiurile neamului omenesc, e cuvântul cel mai sfânt și scump, e numele pe care îl pronunță inima noastră mai înainte ca noi să putem rosti ceva.
	Simțământul de mama e așa de puternic înrădăcinat in inima și sufletul femeii încât ea chiar din cea mai frageda vârstă ocrotește pe cei mai fragezi iar mai târziu ea e partenera soțului ei de care îngrijește cu iubire și mama părinților ei îmbătrâniț...
	In puterea acestui simțământ matern femeia cunoaște ca mica ființă de la sânul sau învață de la ea binele și râul, poftele si dorințele, curățenia sufleteasca și bunătatea.
	Daca așa de însemnata si de scumpa e instrucția, mult mai însemnată si mai sublima e misiunea de a educa. Nimeni însă nu resimte farmecul si frumusețea acestei misiuni sfinte ca femeia, care ca mama are in primul rând chemarea de a supraveghea si cond...
	Femeia ca mama are datoria de a începe educația copiilor si de a-i îndruma pe calea cea buna, pe care sa o urmeze in viată. Privirea, surâsul si glasul mamei vor fi razele care pătrund inteligenta copilului, care-i dezvolta simțămintele, care-i lumine...
	Părinții și in mod special mama trebuie sa știe ca manierele, exemplele si faptele din căminul conjugal sunt cele dintâi si cele mai puternice simțăminte ce se întipăresc în mintea și sufletul copiilor lor.
	In primul rând, mama, ca stăpână a căsniciei, trebuie sa se îngrijească de susținerea și dezvoltarea virtuții, moralității și bunele moravuri.
	Mama, la fel si tata, trebuie sa se ferească de a săvârși fapte necuviincioase si a spune vorbe urate, dureroase, in fata copiilor lor. Mai târziu, aceștia îi pot imita și vor crea multe probleme. Părinții trebuie sa-i ferească pe copii de tot râul ce...
	Copiii trebuie sa fie educați în spiritul virtuții, caci aceasta face pe om apt pentru tot ceea ce e bine si frumos. Numai virtuțile morale practicate în casa părintească și insuflate prin dragostea mamei fac pe copii destoinici in a putea rezista in ...
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	Cei 7 ani de acasă
	Şugă Elena
	Şcoala Gimnazială,, C.Giurescu “Chiojdu
	Profesor în învățământul primar Szabo Anca-Ioana,
	Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău
	2 scenarii posibile
	Ce sunt cei 7 ani de acasa?
	Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor?
	Educatia primita in familie
	Expresia definește  tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Aceasta perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoa...
	Ce pot învăța copiii în cei șapte ani?
	– deprinderi de autoservire
	– curățenie si exprimarea propriilor nevoi
	– exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât pozitive, cât și negative
	– bune maniere
	– limbaj corect transmis
	– modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător
	– perseverenta in realizarea uneri sarcini
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	VÂRSTELE
	Educaţia porneşte de la cei ”şapte ani de-acasă”. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea caracterului. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exerc...
	Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață?
	Lucrurile cele mai importante pe care le putem transmite copiilor, indiferent că le suntem cadre didactice sau părinți nu sunt informații sau cunoștințe din diverse domenii de activitate. Aceste lucruri pot fi dobândite oricând pe parcursul vieții. Ce...
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	Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează, importante în dezvoltarea copilului
	Crizele de personalitate - o etapă normală. Cum le gestionăm
	După 5 ani înţeleg regulile
	Politeţea - oglinda familiei
	Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“
	Cei 7 ani de acasă și comportamentul copilul
	Prof. Vasilica Bozgan,
	Scoala Gimnazială Specială “Sf. Mina”, Craiova
	42TCei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru for...
	Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citeasca și a deveni un bun exemplu la 33TUșcoalăU33T. Educașia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă, etc. Cei 7 ani de acasă sunt ades...
	Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învață din familie. Școala și alte ...
	Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportam...
	Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: părinţii sunt cei responsabili astfel încât adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune creşteri. Iar ace...
	Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
	42TSalutul. 42TEste prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
	42TComportamentul în public. 42TUn copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
	42TComportamentul cu prietenii.42T Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a ...
	42TÎnţelegerea normelor sociale.42T Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale...
	42TManierele la masă.42T O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
	42TRecunoaşterea greşelilor. 42T„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprim...
	42TTact şi toleranţă42T. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de...
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	A fi părinte, o “meserie” cu multe provocări
	Vig Iuditm-Zsuzsi
	Colegiul Național “Simion Bărnuțiu”,
	Șimleu Silvaniei, județul Sălaj
	Atunci când copiii sunt mici, ei sunt ca niște bureți, asimilând totul cu mare ușurință. Fiecare experiență nouă, fiecare cuvânt învățat, fiecare comportament pe care le adoptă, este o investiție în dezvoltarea și formării viitorului adult. Primii șap...
	Experiențele timpurii furnizează baza pentru dezvoltarea organizațională a creierului și funcționarea pe tot parcursul vieții. Acestea au un impact direct asupra modului în care copiii dezvoltă abilitățile de învățare precum și abilitățile sociale și...
	O copilărie fericită este cheia fericirii viitorului adult. Dacă copilul simte că este iubit, înțeles, dorit, va fi puțin probabil că acesta se va confrunta cu gânduri de sinucidere, și comportamente riscante, inclusiv fumatul, consumul de alcool și d...
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	Dragostea părinţilor
	Vârstele
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